
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º. 10/2006: 

 

 ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL 

DE 2006: 

 No dia vinte e seis de Abril de dois mil e seis, pelas quinze horas e quinze 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, José Manuel Conceição Charneira, Adilo 

Oliveira Costa  e José Carlos Matias de Sousa. 

 O Sr. Vereador Octávio Joaquim Coelho Machado não se encontra presente, por 

estar em férias. 

 

ORDEM DO DIA 

 

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

2006/2009; 

PONTO 2 – Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de 

Freguesia: actualização das verbas globais por freguesia; 

PONTO 3 – Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de 

Freguesia para o Mandato 2006/2009; 

PONTO 4 – Atribuição de subsídio à Associação Cultural e Recreativa de 

Fernando Pó; 

PONTO 5 – Suspensão preventiva de funcionário. Processo disciplinar. 

 

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

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

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

Ordem do Dia. 

 

I – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E CONTROLO DE ACTIVIDADES 

 

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

 

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

2006/2009: 

 

PROPOSTA N.º 1/DPCA/10-2006: 

 

«A 1.ª Revisão ao Orçamento de 2006 e Grandes Opções do Plano 2006/2009 tem 

como objectivo proceder à inclusão do saldo de gerência do ano económico de 2005, no 

Orçamento em vigor. Desta forma, as acções que nas Gop´s iniciais se encontravam com 

verbas “ não definidas” passarão a ter assegurado o respectivo financiamento. A presente 

revisão analisa igualmente as dotações existentes face à programação física dos 

investimentos, adequando o financiamento a essa programação e procede ao 

reajustamento das restantes dotações ao ritmo e programação da contracção da despesa. 

São também reforçadas dotações em algumas rubricas, resultantes de encargos 

transitados do ano anterior. 

Ficam com verbas no Orçamento, ou são reforçadas, as seguintes acções: 

- Construção do novo edifício da Administração Urbanística; 

- Ampliação e beneficiação da EB1 JI de Cajados ( edifício novo); 

- Transportes escolares; 

- Programa Especial de Realojamento; 

- Reforço do abastecimento de água a Palmela. 

Esta revisão procede igualmente ao reforço da dotação da acção “Serviços 

Prestados pela SIMARSUL”. 

Após esta revisão, as Grandes Opções do Plano ascendem a 27 milhões de euros 

(54,4% do total do Orçamento) dos quais 26,4 milhões de euros estavam já consagrados  

no documento inicial. 

Relativamente ao Orçamento, as alterações são consequência das modificações 

introduzidas nas GOP´s e do reforço das verbas de pessoal. 

As alterações das verbas de pessoal resultam, essencialmente, da necessidade de 

reforçar a dotação destinada ao pagamento de encargos com a saúde e respectivos 
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reembolsos à ADSE e as dotações de trabalho extraordinário, adequando as respectivas 

dotações às necessidades de cumprimento das competências municipais e cumprimento 

da actividade programada. 

O total de reforço desta revisão é de 3.195.634,92 € (três milhões cento e noventa e 

cinco mil seiscentos e trinta e quatro euros e noventa e dois cêntimos) correspondendo ao 

valor do saldo transitado de 2005. 

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

aprovação da 1.ª Revisão ao Orçamento de 2006 e Grandes Opções do Plano 

2006/2009.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 

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

Comunicação Social presentes. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que são passados seis meses, desde que 

tomaram posse como Vereadores da Câmara Municipal. 

Acescenta que têm cada vez mais preocupação relativamente aos Executivos pluri-

partidários. E este facto advém do facto de que as ideias que apresenta deverem merecer 

alguma análise, contudo, normalmente não são levadas em consideração e não têm efeito 

prático. 

Na reunião em que foi apresentado o orçamento de 2006 foi sucessivamente 

afirmado pela Sr.ª Presidente da Câmara que seria feito um grande esforço de contenção 

para redução das despesas de funcionamento. Esta afirmação consta da acta da Câmara 

Municipal. 

Os Vereadores do P.S. congratularam-se com o objectivo proposto “contenção das 

despesas”, mas vêm a denotar o contrário, pela apresentação da 1.ª alteração e 1.ª 

revisão orçamental. Assim: 

• Em 2005, na rubrica de horas extraordinárias tinha inicialmente uma previsão de 

600.000 euros e veio a terminar em mais de 1.000.000 euros, que foi o valor 

efectivamente despendido. 

• Em 2006, estimou-se para horas extraordinárias o valor de 361.130 euros, facto 

que levou os Vereadores Socialistas a referir que tinham sérias dúvidas de ser suficiente 

esta verba, atendendo ao efectivo despendido no ano transacto. O facto é que com a 1.ª 

alteração ao orçamento de 2006 esta rubrica sofreu um reforço de 5.500 euros e agora 

com a 1.ª revisão orçamental é reforçada com 499.500 euros; um reforço de praticamente 

meio milhão de euros. Esta situação significa que, no momento, esta rubrica já totaliza a 

quantia de 862.130 euros, quando ainda só se está no mês de Abril.  
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• Esta situação faz temer que, quando se chegar ao final de 2006, a rubrica de horas 

extraordinárias ainda possa ultrapassar o quantitativo que atingiu em 2005. Se a 

derrapagem continuar como até aqui, não consegue visualizar onde está o esforço de 

contenção. 

• O orçamento para 2006, em outros trabalhos especializados (rubrica que engloba 

muitas situações) previa-se a verba de 2.002.000 euros que agora é reforçado com mais 

479.800 euros. 

• Há pequenas verbas que também merecem alguma atenção, como exemplo: 

- a rubrica de locação de edifícios e outros bens reforçada com 82.230 euros; 

- a rubrica de outros serviços / outros trabalhos reforçada com 25.000 euros. 

• Surgem ainda as seguintes situações que gostaria de ver esclarecidas: 

- Verifica-se um reforço na vigilância, o que muito estranha, na medida em que 

numa reunião passada aprovaram a adjudicação deste tipo de serviço a uma 

empresa de vigilância e assinatura do contrato. 

Pretende ser esclarecido sobre se este reforço é para fazer face ao contrato 

aprovado ou é uma verba que vai ser paga para além desse contrato? 

- Verifica-se um reforço nos seguros de 28.250 euros quando numa reunião de 

Câmara recente aprovou-se um contrato com uma empresa de seguros e da 

análise realizada, na altura, verificou-se uma poupança com a celebração 

deste contrato de seguros. Em que termos se verifica o actual reforço? 

Da análise realizada à 1.ª revisão ao orçamento retira como conclusão que: 

 Está-se perante um documento que engloba a incorporação de um saldo 

transferido, de 2005, de 3.200.000 euros, dos quais somente cerca de 700 euros são 

aplicados em investimento.O restante destina-se a despesas correntes e serviços de 

dívida, o que equivale a afirmar que só 22% são aplicados em investimento. 

• É com preocupação que observa que o objectivo proposto “contenção de 

despesas” não se verifica e caminha-se exactamente para a mesma situação dos anos 

anteriores. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que vai realizar uma análise 

comparativa entre o orçamento de 2006 e o orçamento de 2005 na medida em que os 

valores são muito idênticos. Nestes termos: 

 Face aos valores actualmente na sua posse verifica-se que o orçamento global de 

2006 em termos de receita e despesa se cifra em 49.000.000 euros; quando a dotação 

orçamental de 2005 foi de 54.000.000 euros contra o efectivamente executado de 

49.000.000 euros. 
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 Face aos números que são apresentados tem dificuldade em aceitar o discurso 

feito pela Sr.ª Presidente e Srs. Vereadores da maioria em termos da “contenção das 

despesas”, nomeadamente, em relação ao apoio ao movimento associativo e em relação a 

algumas obras. 

 Realça a intervenção da Sr.ª Presidente da Câmara em que na reunião de 

07.Dez.2005 sobre a rubrica de pagamento de encargos com saúde e respectivos 

reembolsos à ADSE afirmou que “(...) no ano de 2005 a Câmara Municipal foi confrontada 

com vários novos encargos desde o aumento dos combustíveis aos encargos com saúde 

e ADSE (...)” facto pelo qual já devia estar preconizado este ponto no orçamento de 2006. 

 A grande ilação que consegue retirar desta revisão orçamental é a de que se está 

a trabalhar com valores muito aproximados a 2005. Se não se conseguiu fazer mais foi 

porque a Câmara Municipal não teve capacidade de executar mais e melhor em 2005. 

 As bases de sustentabilidade apresentadas no final de 2005 pela maioria do 

Executivo sofrem de uma incongruência no discurso em relação aos valores que agora 

são apresentados. 

Relativamente à intervenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa, a Sr.ª 

Presidente sublinha que a sua intervenção na reunião de 07 de Dezembro de 2005,  se 

devia estar a referir ao aumento do encargo com a Caixa Geral de Aposentações, 

resultante do Orçamento de Estado. O que se está actualmente a reforçar são 

pagamentos à ADSE de encargos de saúde. 

Ainda no âmbito das questões levantadas pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa, a 

Sr.ª Presidente refere que mesmo com a incorporação do saldo, o orçamento de 2006 é 

inferior ao orçamento de 2005, para além de que a organização do orçamento é também 

ela diferente. 

A Sr.ª Presidente efectua a seguinte exposição: 

 ♦ Existe um efectivo aumento com encargos que não sendo considerados encargos 

de funcionamento são despesas incontornáveis e decorrem da prestação de serviços que 

a Câmara Municipal desenvolve. 

♦ A rubrica de outros trabalhos especializados invocada pelo Sr. Vereador José Braz 

Pinto sofre um aumento de 473.000 euros, dos quais 450.000 euros são para o sistema 

intermunicipal Simarsul. 

♦ Na mesma linha de raciocínio a rubrica de transportes é reforçada com 360.000 

euros, dos quais 310.000 euros são para transportes escolares. 

♦ O orçamento da Câmara Municipal tem hoje, por força da sua própria intervenção, 

mas também por força das responsabilidades que são assumidas, quer em termos de 

transferência de novas competências, quer em termos de novas áreas em que intervém 
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como exemplo o sistema intermunicipal (poder-se-á dizer que é uma opção inevitável, na 

medida em que o Governo dirigido pelo Partido Socialista preconiza esta área de 

intervenção) e outras obrigações,  custos acrescidos. 

♦ Relativamente ao movimento associativo: é verdade que há globalmente um 

decréscimo do apoio da Câmara. Contudo, houve que reforçar a verba, tendo em 

consideração alguns compromissos que não puderam deixar de ser assumidos.  

♦ Para apoio à construção das respectivas sedes  concretamente para o “Airense” e 

para a “SFUA” (Sociedade Filarmónica União Agrícola), houve que efectuar um reforço de 

verbas Assim há um aumento de 140.000 euros nas despesas de capital. 

♦ A obra do saneamento no Bairro Margaça sofre igualmente um acréscimo de 

verba e o sistema de abastecimento de água a Palmela (obra antecipada) é reforçado no 

valor de 480.000 euros. 

♦ A frota automóvel está a ser aumentada, logo há um consequente reforço no custo 

dos seguros. 

♦ Nos encargos com saúde a verba assume um valor bastante significativo 

prevendo-se que atinja 615.000 euros contra 459.000 euros despendidos em 2003. 

♦ Sobre a contenção de despesas tem a afirmar que a Câmara Municipal tem aberto 

novos espaços, como exemplo, o Gabinete de Quinta do Anjo. Mesmo assim, os custos de 

funcionamento consegue ser mantido; este facto é sinónimo de contenção de despesa. 

♦ O Executivo Municipal tinha noção que seria, de facto, muito difícil sobreviver com 

a proposta inicial de verbas em horas extraordinárias. ainda assim, crê ser importante 

manter a linha de condução, de redução destas despesas e que vem sendo dada nesta 

área como noutras. Ao verificar-se como o previsto o trabalho extraordinário poderá sofrer 

uma quebra até 14%. 

♦ Num contexto em que continuam a aumentar as competências pensa que o 

objectivo proposto tem mérito e procura-se manter a lógica  tomada aquando da 

aprovação das GOP’s (Grandes Opções do Plano) e Orçamento. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto volta a frisar que, em 2005, o orçamentado para 

horas extraordinárias era de 600.000 euros contra uma derrapagem que terminou em  

1.000.000 euros. Neste momento, a mesma rubrica soma já o valor de 862.000 euros. 

Denota a sua apreensão neste capítulo e não crê que se chegue ao final de 2006 com um 

valor muito diferente daquele que se atingiu em 2005. 

 

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. 
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II – GABINETE DE APOIO ÀS FREGUESIAS E ORGANIZAÇÕES LOCAIS 

 

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

 

PONTO 2 – Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de 

Freguesia: actualização das verbas globais por freguesia: 

 

PROPOSTA N.º 1/GAFOL/10-2006: 

 

 «Considerando que, por deliberação de Câmara de 11.01.2006 e Assembleia 

Municipal de 26.01.2006, bem como por deliberação dos órgãos das respectivas 

freguesias, foi renovada a vigência e plena eficácia dos Protocolos de Delegação de 

Competências celebrados em 2003, até que novos instrumentos de delegação de 

competências sejam aprovados e entrem em vigor; no decorrer do ano de 2006. 

Considerando que os montantes a transferir para as Juntas de Freguesia para 

financiamento da execução dos protocolos são por regra actualizados anualmente, nos 

termos e para os efeitos previstos no artigo 66º da Lei 169/1999, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se: 

1. Que os montantes a transferir para as Juntas de Freguesia no ano de 2006, no 

âmbito da execução dos protocolos de delegação de competências ainda em vigor, por via 

das supra citadas deliberações, sejam constituídos pelos montantes referentes a 2005, 

actualizados em função das variações quantitativas e/ou qualitativas que ocorram nas 

unidades de referência dos critérios de multiplicação e ainda do valor da taxa de inflação 

do ano anterior. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística foi fixada em Dezembro 

de 2005 em 2,3%. Em anexo se apresenta quadro resumo das transferências financeiras 

para as Freguesias o qual faz parte integrante da presente proposta. 

2. Que os montantes devidos para o período anual sejam divididos em duodécimos e 

sejam pagos apenas aqueles que correspondam ao período pelo qual os Protocolos de 

Delegação de Competências estejam em vigor.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa solicita informações sobre o mapa apenso à 

proposta, na medida em que este não é explícito. 

Considera que o mapa peca por defeito, na medida em que não contempla os 

valores protocolados em 2005, o que seria útil como base de comparação entre um ano e 

outro (2005 / 2006). 
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O Sr. Vereador José Carlos de Sousa faz a observação que, até ao momento, as 

Juntas de Freguesia já receberam uma verba no âmbito dos protocolos e agora terão de 

receber a correspondente actualização. 

A Sr.ª Presidente em traços largos dá uma breve explicação sobre o conteúdo da 

proposta, designadamente que a mesma realiza o acerto das verbas que estavam 

protocoladas desde o mandato anterior. 

Acrescenta que esta proposta vem corrigir a situação vivida nos primeiros cinco 

meses do ano 2006. 

Seguidamente dá a palavra à Directora de Projecto do GAFOL (Gabinete de Apoio 

às Freguesias e Organizações Locais) para que preste os necessários esclarecimentos, 

nomeadamente sobre o mapa, o que foi feito. 

A Sr.ª. Presidente refere que poderiam constar mais dados no mapa mas, se assim 

fosse, começariam por discutir mapas contabilísticos, quando o que interessa são as 

verbas que as Juntas de Freguesia recebem efectivamente. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que os Vereadores do P.S. estão 

basicamente de acordo com a proposta. 

 Frisa que o mapa poderia vir mais explícito, como exemplo: a Junta de Freguesia de 

Palmela no âmbito da reparação e conservação de edifícios recebe 42.721,25 euros até 

ao momento recebeu x e vai ser ressarcida de y. Não existe o histórico. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto chama a atenção para o facto de todas as 

propostas presentes à Câmara imputam a verba a atribuir a uma determinada rubrica 

orçamental, o que não acontece com a proposta em apreciação. 

A Sr.ª Presidente volta a dar a palavra à Directora de Projecto para que esclareça o 

Sr. Vereador José Braz Pinto, concretamente sobre a imputação da despesa às rubricas  

correspondentes, o que esta fez. 

 

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

minuta. 

 

PONTO 3 – Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de 

Freguesia para o Mandato 2006/2009: 

 

PROPOSTA N.º. 2/GAFOL/10-2006: 

 

«Considerando que: 

- A Lei 169/1999, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, permite que as Câmaras Municipais deleguem competências nas Juntas de 

Freguesia; 
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- Os eleitos das freguesias, em virtude da sua proximidade, têm uma capacidade 

acrescida para a resolução de alguns problemas e necessidades das populações; 

- A dimensão do território do Município de Palmela é também factor que potencia a 

delegação de competências nas Juntas de Freguesia, contribuindo desse modo para uma 

gestão mais eficaz e eficiente das actividades desenvolvidas; 

- A delegação de competências deve ser acompanhada dos meios necessários ao 

seu adequado exercício; 

- O Protocolo de Delegação de Competências é um instrumento que tem subjacente 

um princípio geral de boa gestão, conservação e manutenção do património público; 

- Que constitui dever da Câmara Municipal de Palmela acompanhar regularmente o 

exercício das competências delegadas nas Juntas de Freguesia. 

Assim,  propõe-se: 

 1. Nos termos das disposições conjugadas dos artigos 53.º n.º 2 alínea s), 54.º n.º 6 

alínea c) e 66.º da Lei 169/1999, de 18 de Setembro, na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, e em conformidade com o preceituado no artigo 15º da Lei 159/1999, de 14 de 

Setembro, a celebração de Protocolos com as cinco Freguesias do Concelho, cujas 

minutas se juntam em anexo, passando a fazer parte integrante da presente proposta, e 

que consubstanciam a delegação das seguintes competências: 

• Junta de Freguesia de Palmela: 

 - Reparação, conservação e manutenção dos estabelecimentos de educação pré-

escolar e do 1º ciclo do ensino básico; 

- Colocação, conservação e manutenção de placas toponímicas; 

 - Higiene e limpeza de espaços públicos; 

 - Reparação, conservação e manutenção de pavimentos em calçadas ou outros, em 

zonas pedonais; 

-  Conservação de equipamentos desportivos descobertos e limpeza de espaços de 

jogo e recreio; 

- Tramitação de processos, cobrança e emissão de documentos, em matéria de 

Licença de Caça. 

•  Junta de Freguesia de Pinhal Novo: 

- Reparação, conservação e manutenção dos estabelecimentos de educação pré-

escolar e do 1º ciclo do ensino básico; 

- Colocação, conservação e manutenção de placas toponímicas; 

⋅ - Conservação da rede viária; 

- Reparação, conservação e manutenção de pavimentos em calçadas ou outros, em 

zonas pedonais; 

⋅ - Conservação de equipamentos desportivos descobertos; 
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- Conservação de sinalização vertical; 

- Tramitação de processos, cobrança e emissão de documentos, em matéria de 

Carta de Caçador, Licença de Caça, Matrícula e Registo de Propriedade de Ciclomotores 

e Cartão de Feirante. 

• Junta de Freguesia de Quinta do Anjo: 

- Reparação, conservação e manutenção dos estabelecimentos de educação pré-

escolar e do 1º ciclo do ensino básico; 

- Colocação, conservação e manutenção de placas toponímicas; 

- Higiene e limpeza de espaços públicos; 

- Conservação da rede viária; 

- Reparação, conservação e manutenção de pavimentos em calçadas ou outros, em 

zonas pedonais; 

- Conservação de equipamentos desportivos descobertos e limpeza de espaços de 

jogo e recreio; 

- Tramitação de processos, cobrança e emissão de documentos, em matéria de 

Carta de Caçador, Licença de Caça e Matrícula e Registo de Propriedade de 

Ciclomotores; 

- Manutenção de espaços verdes; 

- Recolha de objectos volumosos vulgarmente designados por “monos”. 

• Junta de Freguesia de Poceirão: 

- Reparação, conservação e manutenção dos estabelecimentos de educação pré-

escolar e do 1º ciclo do ensino básico; 

- Colocação, conservação e manutenção de placas toponímicas; 

- Higiene e limpeza de espaços públicos; 

- Despejo de fossas assépticas; 

- Conservação da rede viária; 

- Conservação de equipamentos desportivos descobertos; 

- Tramitação de processos, cobrança e emissão de documentos, em matéria de 

Carta de Caçador, Licença de Caça, Matrícula e Registo de Propriedade de Ciclomotores 

e Cartão de Feirante. 

• Junta de Freguesia de Marateca: 

- Reparação, conservação e manutenção dos estabelecimentos de educação pré-

escolar e do 1º ciclo do ensino básico; 

- Colocação, conservação e manutenção de placas toponímicas; 

- Higiene e limpeza de espaços públicos; 

- Despejo de fossas assépticas; 

- Conservação da rede viária; 
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- Reparação, conservação e manutenção de pavimentos em calçadas ou outros, em 

zonas pedonais; 

- Limpeza de espaços de jogo e recreio; 

- Tramitação de processos, cobrança e emissão de documentos, em matéria de 

Carta de Caçador, Licença de Caça e Matrícula e Registo de Propriedade de 

Ciclomotores; 

- Manutenção de espaços verdes. 

 2. Que, nos termos e para os efeito do disposto na alínea s) do n.º 2 do artigo 53 

e artigo 66º da Lei 169/1999, de 18 de Setembro, na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, a presente proposta seja submetida à deliberação da Assembleia Municipal.» 

 

Sobre a proposta de Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de 

Freguesia para o Mandato 2006/2009 enumerada 2/GAFOL/10-2006 intervieram: 

 A Sr.ª Presidente efectua uma breve exposição sobre os protocolos e 

seguidamente dá a palavra a quem queira intervir. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto saúda o facto dos protocolos estarem muito 

bem organizados e muito bem esquematizados o que permite uma melhor leitura dos 

rácios estabelecidos para cálculo das verbas.  

 É com satisfação que constata o ajuste nalguns valores, como por exemplo: 

- o preço por m3 do despejo de fossa era de 0,44 euros e passa para 2,70 

euros; 

- a rede viária era contemplada com 390 euros/Km e passa para 540 euros/Km 

(esta é uma actualização perfeitamente justa, tendo em conta o aumento dos 

combustíveis). 

Crê que deixou de vigorar a contratualização no âmbito dos mercados, o que 

gostaria de ver esclarecido. 

 Tal como na anterior proposta não deveria esta proposta também fazer referência à 

imputação das verbas às correspondentes rubricas orçamentais? 

 A Sr.ª Presidente solicita a intervenção do Director do Departamento de 

Administração Geral e Finanças para responder às questões concretas apresentadas pelo 

Sr. Vereador José Braz Pinto, o que foi feito.  

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que na posse da informação da imputação 

das verbas às rubricas permitir-lhe-ia um melhor acompanhamento da execução do 

Orçamento. 

 A Sr.ª Presidente refere que os serviços deverão fornecer aos Srs. Vereadores os 

dados das imputações das verbas às respectivas rubricas orçamentais. 

 A Sr.ª Presidente refere que a proposta apresenta um aumento global de 24,8%. 
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 Acrescenta que os protocolos têm ainda uma verba correspondente a 10% dos 

fundos municipais correntes, proveniente do Orçamento de Estado, para afectar e 

distribuir pelas Juntas de Freguesia do concelho, a título  dos chamados  custos indirectos.  

 

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

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E TURISMO 

 

DIVISÃO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 

 

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

 

PONTO 4 – Atribuição de subsídio à Associação Cultural e Recreativa de 

Fernando Pó: 

 

PROPOSTA N.º 1/DDET-DAE/10-2006: 

 

 «Um dos eventos mais marcantes do nosso Concelho é a Mostra de Vinhos das 

Freguesias de Marateca e Poceirão em Fernando Pó, que cumpre este ano a sua 11ª 

edição, nos dias 12,  13 e  14 de Maio, nas instalações da Associação Cultural e 

Recreativa de Fernando Pó. 

 A Mostra tem como objectivo principal promover e divulgar os vinhos produzidos e 

engarrafados nesta região privilegiada, cuja qualidade é comprovada pelas inúmeras 

menções na imprensa especializada e nos prémios recebidos em concursos nacionais e 

internacionais, o que tem vindo a assegurar a presença de um número cada vez maior de 

visitantes nesta iniciativa. 

 A Comissão Organizadora, constituída pela Comissão da Mostra de Vinhos de 

Marateca e Poceirão em Fernando Pó e pela Associação Cultural e Recreativa de 

Fernando Pó, coordena a Mostra. No entanto, a organização da iniciativa, por acarretar 

despesas muito elevadas, tem contado com o apoio da Câmara Municipal de Palmela e 

das Juntas de Freguesia de Marateca e Poceirão. 

Assim, face ao exposto e de forma a colmatar parte das despesas da organização 

deste evento, e para além do apoio logístico que a autarquia sempre assegura, propõe-

se, de acordo com o disposto na alínea b), da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição de um subsídio de € 4.500,00 (quatro mil 

e quinhentos euros) à Associação Cultural e Recreativa de Fernando Pó.» 
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Sobre a proposta antes mencionada intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que esta Mostra de Vinhos é fundamental 

para o desenvolvimento duma actividade que é uma actividade fulcral do concelho. 

É seu entendimento que englobado na Festas das Vindimas deveria haver um Salão 

de Vinhos / Exposição de Vinhos do concelho de Palmela, porque todas as freguesias de 

Palmela são produtoras de vinhos de qualidade. 

Vai continuar a falar neste tema até que alguma Associação resolva levar por diante 

esta ideia. 

Este subsídio é de 4.500 euros contra os 5.000 euros atribuídos no ano de 2005, o 

que significa uma redução de 500 euros. É claro que também gostaria que houvesse 

contenção nas horas extraordinárias... 

O apoio financeiro é independente do apoio logístico que a Câmara Municipal 

despende; nestes termos o apoio logístico pode cifrar-se num valor mais avultado do que o 

subsídio, o que o deixa preocupado. 

Gostaria de ser informado se também vai haver cortes nos apoios logísticos e, em 

caso afirmativo, se esses cortes vão ser muito elevados. 

 Afirma que os Vereadores do P.S. estão de acordo com a atribuição do subsídio, 

embora seja pouco por razões válidas que compreendem. 

A Sr.ª Presidente refere que a exemplo de propostas anteriores que sofreram cortes 

no subsídio esta também foi alvo de redução de verba. Assim, as Festas das Vindimas e 

as Festas Populares do Pinhal Novo foram atribuídas verbas neste ano reduzidas 

relativamente ao ano de 2005. 

A Sr.ª Presidente refere que o apoio logístico é indispensável para assegurar o 

funcionamento da festa, por exemplo, em termos técnicos, é preciso um electricista 

permanente para além de outras situações que se colocam. 

 Acrescenta que esta proposta é um bom exemplo de como  não se pode afirmar o 

apoio às festas sem depois lhes prestar o correspondente apoio, e neste âmbito, as horas 

extraordinárias são indispensáveis ao bom  funcionamento das mesmas. Os apoios às 

festas só podem concretizar-se com horas extraordinárias, na medida em que as festas 

decorrem de sexta-feira a domingo, num horário que não é o do normal expediente da 

Câmara Municipal 

Há um corte efectivamente nesta rubrica mas é impossível levá-lo mais longe porque 

é necessário zelar pelo bom funcionamento das festas, assim como de outras acções 

básicas que a Câmara desenvolve. 

Neste ano, atendendo a ser o 10.º aniversário das Festas Populares do Pinhal Novo 

a festa passou de 7 para 10 dias. São mais três dias de festa em que é necessário prestar 
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os devidos apoios. Este conceito é válido para todas as festas que acontecem no 

concelho. 

Não é possível manter um determinado tipo de política e depois adoptar atitudes 

radicais relativamente às horas extraordinárias.  

Concorda com a ideia do Salão de Vinhos sugerida pelo Sr. Vereador José Braz 

Pinto. É preciso que produtores, particulares e associações agarrem esta ideia e a 

desenvolvam para que possa tornar-se uma realidade. 

A Câmara de Palmela tem apoiado as iniciativas de promoção dos produtos da 

região como acontece com a Mostra de Vinhos de Fernando Pó e com o Festival do 

Queijo, Pão e Vinho. 

Actualmente, passados que foram dez anos, as associações e organizações locais 

têm maturidade, , para desenvolverem as iniciativas. 

 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

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

 

PONTO 5 – Suspensão preventiva de funcionário. Processo disciplinar: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DRH/10-2006: 

 

 «Por meu despacho datado de 06.04.03 que recaiu sob a informação do Director do 

Departamento de Recursos Humanos nº 2006/13412 (Procº DRH nº 22/2006 de 

31/03/2006) foi decidido instaurar processo disciplinar ao Auxiliar Administrativo Mário 

Miguel Santos Silva Nery em serviço na Secção de Vencimentos e Remunerações daquele 

departamento, nos termos e pelos fundamentos constantes da participação que se anexa 

e que aqui se dá por integralmente reproduzida, designando-se como instrutor dos autos o 

Dr. José António Cunha, Técnico Superior Jurista Assessor Principal da Divisão de Apoio 

Jurídico. (DAJ) 

Os factos participados estribam-se na circunstância de haver fortes indícios de 

alteração, por parte do arguido, de registos informáticos de controlo de assiduidade e 

pontualidade, na desobediência de instrução de serviço dimanada de legítimo superior 
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hierárquico, o que indicia o cometimento de infracções disciplinares integradoras da 

violação dos deveres gerais de isenção, zelo, obediência, assiduidade e pontualidade 

previstas no Artº 3º, nº 4 alíneas a), b), c), g) e h) e nºs 5, 6, 7, 11 e 12 e abstractamente 

puníveis com a pena de demissão nos termos do Artº 26º, nº 1 e alínea f) do nº 4 todos do 

Estatuto Disciplinar (ED) aprovado pelo D.L. nº 24/84, de 16 de Janeiro.  

Porque resulta indiciariamente provado que os actos imputados ao arguido 

interferiram no resultado de tratamento de dados mediante estruturação e utilização 

incorrecta de programa informático  de que tinha acesso directo, mostra-se que a sua 

presença no local de trabalho e com aquelas funções, é de total inconveniência para o 

serviço e para o apuramento da verdade material que é mister acautelar por razões de 

interesse público. 

- Considerando que o Artº 54º, nº 1 do Estatuto Disciplinar (ED) condiciona a 

aplicação da medida de suspensão preventiva à inconveniência na manutenção do arguido 

em funções, sob duas vertentes: 

 • Uma de carácter funcional – inconveniência para o próprio serviço; 

• Outra de carácter processual – inconveniência para o apuramento da verdade; 

Qualquer delas, podendo por si só justificar a suspensão, haverá inconveniência em 

manter o arguido ao serviço sempre que a conduta motivadora do procedimento disciplinar 

se mostre incompatível com o decoro que deve ser exigido a todo o servidor público, 

sendo intolerável que alguém, de quem se suspeita ter infringido os seus deveres, 

continue a dar a sua prestação funcional.  

- Considerando que não se aceita assim que a sirva quem deu mau exemplo onde 

serve, não se confiando, pois, no serviço que em tais condições lhe é oferecido, daí a 

necessidade de salvaguardar a dignidade e o prestígio das instituições, o que só se 

consegue afastando delas o arguido; 

(Neste sentido, M. Leal-Henriques, in, Procedimento Disciplinar, 4ª Edição, Rei dos Livros, 

2002, pg. 314)  

- Considerando, por último, que a manutenção do arguido em efectividade de 

funções acarreta ao serviço prejuízos atendíveis face ao gravame dos factos que lhe são 

imputados, tanto mais que o acesso directo aos registos e arquivos informáticos – por 

inerência de funções - pode frustrar a recolha da prova, quer destruindo ou alterando 

provas, quer envolvendo terceiros que porventura a possam ocultar, proponho que a 

Câmara Municipal delibere favoravelmente o seguinte: 

1. Que o arguido Mário Miguel Santos Silva Nery, Auxiliar Administrativo, seja 

preventivamente suspenso do exercício das suas funções sem perda de vencimento de 
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categoria e até decisão do processo, pelo prazo de 90 dias, com efeitos a partir do dia útil 

imediatamente seguinte ao da sua notificação pessoal, nos termos e pelos fundamentos 

que antecedem; 

2. Que seja notificado do conteúdo da presente deliberação, dando-se 

concomitantemente conhecimento do início da instrução procedimental em conformidade 

com o disposto no Artº 45º, nº 1 do E.D.. 

3. Que a presente deliberação seja tomada por escrutínio secreto nos termos do 

Art.º 90.º, n.º 3 da Lei das Autarquias Locais (LAL) aprovada pela Lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro na redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.» 

  

 O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que os Vereadores do P.S. não têm 

muito a acrescentar sobre a proposta em apreço. 

 Numa leitura ao despacho da Sr.ª Vereadora Adília Candeias percebe-se que há 

aqui factos aparentemente atendíveis, Contudo,ter-se-á que aguardar para ver 

efectivamente a instrução do processo. 

Refere que os noventa dias da suspensão, já por si são gravosos para o curriculum 

do funcionário. 

Lamenta o facto de a proposta não ter vindo acompanhada do respectivo processo. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que na reunião de Câmara de 

11.Jan.2006 foi apresentada uma questão pela Sr.ª Maria Teodora Simões sobre um caso 

passado em Serralheiras e que envolvia um funcionário da Câmara Municipal. 

Na reunião seguinte foi informado pelo Sr. Vereador José Charneira que se havia 

mandado instaurar um processo de inquérito pelo prazo de trinta dias. Gostaria de ser 

informado sobre este assunto. 

O Sr. Vereador José Charneira explicita que já se desencadeou o processo de 

inquérito, e que  o instrutor do mesmo veio pedir uma prorrogação de prazo por mais trinta 

dias, o que foi concedido. O processo de inquérito foi concluído e foi aberto processo 

disciplinar que decorre no momento. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que vai fazer chegar ao Gabinete dos Srs. 

Vereadores o processo sobre a proposta em apreciação. 

 

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

escrutínio secreto. 

Aprovado em minuta. 
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V – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das dezasseis horas e trinta e 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 

 

 

 

 


