
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º. 17/2006: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 

2006: 

 No dia vinte e três de Agosto de dois mil e seis, pelas dezassete horas e trinta 

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

ordinariamente a Câmara Municipal, sob a Presidência de Ana Teresa Vicente Custódio de 

Sá, Presidente, encontrando-se presentes os Vereadores 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. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª. PRESIDENTE: 

1. Auditoria do Tribunal de Contas: 

A Sr.ª Presidente cumprimenta os Srs. Vereadores, Jornalistas, Munícipes, 

Técnicos e Dirigentes da Câmara Municipal. 

A Sr.ª Presidente refere que vai prestar uma informação relativamente a um 

assunto abordado pela comunicação social no seu período de férias: uma auditoria 

realizada pelo Tribunal de Contas à Câmara Municipal de Palmela com incidência sobre os 

anos de 2003 e 2004. 

A Câmara Municipal não se pronunciou formalmente sobre este tema enquanto não 

decorreu o período normal que lhe assistia por direito para tomar contacto integral com o 

relatório. Foram feitas algumas abordagens sobre este tema que contribuíram para uma 

leitura que considera ser a menos correcta. 

Sobre este assunto, a Sr.ª Presidente tece os seguintes comentários e identifica as 

correcções necessárias apresentadas pelo Tribunal de Contas: 
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- Sublinha que globalmente o relatório do Tribunal de Contas tem um carácter 

bastante pedagógico. O resultado desta auditoria é globalmente favorável e positivo, e o 

próprio Tribunal menciona-o no seu relatório. 

- As situações apresentadas e que devem ser objecto de correcção são identificadas 

no contexto normal da análise de procedimentos financeiros. No global está-se na 

presença de um relatório favorável. 

- A grande maioria das situações identificadas pelo Tribunal de Contas foram 

imediatamente objecto de correcção por parte da Câmara Municipal. 

- É verdade que há pequenas correcções a fazer, assim como é verdade que foram 

enviadas recomendações à Câmara, aliás identificadas logo durante o próprio decurso da 

avaliação, porque o Tribunal de Contas exerce uma postura extremamente pedagógica no 

trato com os Técnicos e Dirigentes da Autarquia, portanto imediatamente as questões 

identificadas foram alvo da intervenção dos serviços. 

- O Tribunal de Contas procedeu ao levantamento do sistema de controlo interno, 

realizando testes práticos, que a própria lei impõe que sejam realizados em todas as 

operações contabilísticas financeiras em geral. 

- Foram analisadas praticamente todas as ordens de pagamento relativas aos anos 

de 2003 e 2004. O que está em causa nestas análises, normais, do Tribunal é verificar se 

há ou não cumprimento da legalidade dos procedimentos administrativos e também dos 

registos contabilísticos. 

- As recomendações à C.M.P. são mínimas se comparadas com o conjunto das 

recomendações que surgem muitas vezes em relatórios do Tribunal de Contas no conjunto 

dos 308 Municípios do País. A Câmara Municipal, teve oportunidade de consultar vários 

outros relatórios e, assim, perceber qual é a dimensão dos actos menos adequados e que, 

devem carecer duma modificação.  

- O Tribunal vem levantar em concreto uma questão sobre a celebração de dois 

contratos através de avença que deviam estar sujeitos a consulta a cinco entidades, e não 

o foram. 

- . Referem-se àquilo que definem como o fraccionamento da despesa, uma prática 

que não é a mais correcta. A situação concreta que foi avaliada teve a ver com a 

realização, por ajuste directo, de um procedimento que deveria  ter sido através de 

outro procedimento.  

- Identifica uma prática que a Câmara desenvolveu em concreto na relação com uma 

das colectividades desportivas em que há lugar ao pagamento directo ao fornecedor de 

uns trabalhos efectuados e que o Tribunal de Contas  argumenta que deveria ter sido 

atribuído um subsídio. 

- O Tribunal de Contas questiona o facto de terem sido pagos directamente pela 

Câmara os trajes da Confraria Gastronómica, porque devia ter sido atribuído um subsídio 
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para esse efeito. Não está em causa o acto, está sim em causa a forma como esse acto é 

praticado. 

- Uma demolição coerciva na Rua Augusto Cardoso que não deu origem e não foi 

imediatamente precedida da respectiva cobrança, contudo desencadeando-se esse 

procedimento em Junho.2005. 

- Uma questão relacionada com os contratos de manutenção dos espaços de jogo e 

recreio, e identifica o procedimento que a Câmara adoptou que devia ter sido outro. 

- Uma intervenção realizada no Centro Histórico que foi tratada como trabalhos a 

mais, mas que devia ter sido tratada como uma nova empreitada. 

- A efectivação de empreitadas distintas relacionadas com a sinalização rodoviária 

que aconteciam em momentos distintos do ano e em zonas diferentes, mas o Tribunal 

considera que devia ser feita uma única empreitada, e actualmente já é feito assim. 

- O Tribunal critica a Câmara pelo facto de ter dívidas por receber e não ter 

desencadeado os mecanismos legais que deviam levar ao recebimento dessas dívidas. 

Actualmente a cobrança das dívidas é bastante mais significativa. De qualquer modo há 

uma situação que não pode deixar de referir: a dívida da água é uma cobrança bastante 

difícil de lidar na medida que se trata de um bem básico, pelo que se considera que só em 

situações de limite é que deve ser accionado esse mecanismo. 

- No conjunto o Tribunal faz ainda algumas recomendações à Câmara Municipal e 

essas mesmas recomendações estão actualmente postas em prática. 

- Estas foram as acções concretas levantadas pelo Tribunal e deve ficar claro que 

não estão em causa procedimentos que tenham outras dimensões que não as que 

enunciou. Realça, de novo, que o Tribunal de Contas considera, no global, o relatório 

positivo. No entanto identifica algumas questões e recomenda a sua correcção pela 

Câmara. 

A Sr.ª Presidente refere que não gostava de ver este tema tratado com outra 

dimensão que não aquela que acabou de expressar.  

Recorda-se de mencionar que o POCAL é um sistema que vai dar muito trabalho a 

todos e, nomeadamente, implicou um esforço de adaptação enorme por parte das 

Autarquias Locais. De todo o modo é um Plano e um método de trabalho que vale a pena 

no sentido de permitir uma avaliação muito mais rigorosa de todos os indicadores de 

gestão e de todas as operações que o Município tem de realizar. 

O POCAL levou o seu tempo a entrar na rotina das Autarquias e, ainda assim, pode 

referir que Palmela foi dos Municípios que conseguiu cedo ver aprovadas as suas normas 

de procedimento internos. 

A Sr.ª Presidente coloca este assunto à discussão de todos. 

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

Munícipes, Técnicos e Membros da Comunicação Social. 
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O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que tem uma visão diferente da expressada 

pela Sr.ª Presidente da Câmara. 

Refere que o Tribunal em sede de contraditório não considerou como válidos os 

argumentos apresentados no contraditório e mantém a mesma perspectiva que mantinha 

anteriormente. 

Sobre o assunto  - Auditoria do Tribunal de Contas - o Sr. Vereador José Braz 

Pinto, em representação dos Vereadores do P.S. intervém nos seguintes termos: 

 

“Em relação a este assunto, desde logo temos uma questão prévia que gostaríamos 

de aqui deixar. 

Os Vereadores do P.S., na Oposição, tinham total desconhecimento de que estava a 

decorrer esta auditoria na sua fase de contraditório desde, pelo menos 14.01 do corrente 

ano (altura em que já estávamos no exercício das nossas funções). 

Entendemos ser dever da Presidente do Executivo que foi recandidata e parte 

integrante desta auditoria, informar os Vereadores da tramitação que entretanto estava a 

decorrer. 

Poderá argumentar que os Vereadores cessantes do nosso partido poderiam ter 

informado mas eles não têm essa obrigação, porque, sendo da Oposição e sem Pelouros, 

como nós, não tinham responsabilidade directa na gestão dos assuntos da C.M.P.. 

Viemos a saber que o relatório final do Tribunal de Contas estava na internet e 

comunicação social desde 04.08, mas os serviços camarários só se dignaram enviar cópia 

no final da passada segunda-feira, isto é quarenta e oito horas antes do início desta 

reunião. Quarenta e oito horas para estudar um documento de cento e quarenta e duas 

páginas sem qualquer pré-informação da parte da Vereação com Pelouros ou da sua 

Presidente, é muita ineficácia ou pretende encobrir outras intenções que não nos 

atrevemos a idealizar. 

Do contexto da auditoria retiramos uma infeliz certeza de que estávamos no bom 

caminho quando na apresentação da nossa candidatura afirmávamos que a gestão da 

C.M.P. carecia de: 

- Transparência na gestão 

- Rigor orçamental 

- Envolvimento e credibilidade por parte das populações. 

• Em 10.04.02 a C.M.P. aprovou o RSCI – Regulamento do Sistema de Controle 

Interno. O Tribunal de Contas veio confirmar pelo menos oito violações a esse 

Regulamento e ao POCAL. E nós perguntamos: para que serviu aquele Regulamento? 

Para as populações descansarem a sua confiança nele e serem traídas com a violação do 

mesmo? Isto é transparência? Nós já tínhamos dito isso, e recorda-me que num artigo que 

nós inserimos no Primeira Página e que dizia “Perestróika Precisa-se”, nós diziamos: não 
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há nada pior do que a auto-emulação de considerar que nas pessoas ou nos espaços tudo 

corre bem, tudo se sabe e tudo está certo. É perigoso de facto quando julgamos que tudo 

está certo, porque, na realidade, depois em transparência vemos que nem tudo está certo. 

• O Tribunal de Contas no parágrafo 111, na página 38, refere que o Sistema de 

Controle Interno não é fiável principalmente no controle à posteriori dos apoios financeiros 

atribuídos e na aplicação dessas mesmas verbas que foram atribuídas. Também aqui, nós 

em reunião de 05.07 e a propósito dum subsídio atribuído aos Bombeiros de Pinhal Novo 

dizíamos o seguinte: entendemos que é salutar e de realçar um ponto da proposta: que 

houve apresentação de documentos justificativos da despesa efectuada, este aspecto 

denota uma grande clareza; seria de bom agrado que esta prática se verificasse na maior 

parte dos subsídios que a Autarquia atribui. Nesta realidade permitiria à Câmara confirmar 

como foram aplicadas as verbas despendidas e se efectivamente estas foram aplicadas 

com vista ao melhor benefício das populações. 

• O Tribunal de Contas detecta pelo menos cinco deficiências nos orçamentos, que 

contrariam o POCAL e podem induzir em erro intrepretativo. Uma das referências é a 

inclusão inicial no orçamento de 2003, aprovado em 06.12.02, de dois empréstimos que, 

entretanto, só foram negociados no decorrer do ano de 2003. 

• Situação semelhante foi feita pela Junta de Freguesia de Palmela que incluiu no 

orçamento deste ano a ampliação dos protocolos que não estavam aprovados pela 

Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal. Na altura, nós referimos este caso num 

artigo publicado no “Primeira Página” de 17.02. com o título “gato escondido com o rabo 

de fora” que fez intervir a Sr.ª Presidente na reunião de 22.02.  A Sr.ª Presidente disse na 

reunião o seguinte “os planos de actividade e orçamentos são documentos previsionais e 

considero perfeitamente possível a previsão pela Junta de Freguesia de verbas de uma 

determinada rubrica orçamental referente a uma acção que sabe estar em curso na 

Câmara Municipal”.  

Nós, na altura, não sabíamos que a Câmara já tinha feito manobras orçamentais ou 

processos orçamentais do mesmo teor ora condenados pelo Tribunal. Agora já não sou eu 

a afirmar, já não é o meu Partido a afirmar... é o Tribunal que afirmal. Isto será rigor 

orçamental? 

• O Tribunal de Contas refere que a Palmela Desporto apenas recupera o seu 

equilíbrio financeiro quando a autarquia transfere verbas destinadas a colmatar prejuízos 

acumulados. E refere mais: “mantém-se na autarquia a  Divisão de Desporto a quem 

compete gerir Programas de Desenvolvimento Desportivo... Nessa medida afigura-se-nos 

que a autarquia deverá tornar a Palmela Desporto menos dependente financeiramente da 

Câmara e evitar a duplicação de actividades de ambas as entidades. 

Já tínhamos afirmado isto na reunião de 01 de Fevereiro de 2006 em que dizia-se o 

seguinte: “a Palmela Desporto não foi, não é e duvidamos que algum dia venha a ser auto-
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suficiente, e se continuar a seguir uma política de preços sociais generalizada que 

consideramos injusta, desajustada e incoerente (...) mas na Câmara de Palmela continua 

a haver um Departamento de Cultura e Desporto e um Chefe de Divisão do Desporto”. A 

Sr.ª Vereadora Adília Candeias, na altura, refutou estas nossas afirmações. Agora é o 

Tribunal de Contas que diz... não somos nós. Pergunta-se: isto é rigor orçamental? 

• No relatório do Tribunal de Contas referem-se inúmeros casos de contratações, 

aquisição de serviços e obras recorrendo ao ajuste directo e usando o artifício da 

subdivisão de trabalhos para redução das verbas contratuais. Todas as alegações 

apresentadas no contraditório foram refutadas pelo Tribunal de Contas. Estes 

comportamentos, para além de serem actos passíveis de eventual responsabilidade 

financeira sancionatória (é o Tribunal de Contas que o diz), podem indiciar favorecimentos 

absolutamente contrários à ética e à pratica democrática. Mas mais uma vez perguntamos: 

será isto rigor orçamental e transparência? 

• Todos estes factos sabidos e informados às populações não podem criar 

envolvimento das mesmas e credibilizar a Câmara. 

 Não há “orçamentos participativos” que possam dinamizar os Munícipes quando se 

cria o descrédito desses mesmos orçamentos, das práticas, das afirmações e mesmo dos 

esquemas de controle interno. 

A tudo isto poderíamos acrescentar a análise do Tribunal de Contas que comprovam 

desconhecimento ou incapacidade técnico-administrativa. 

Algumas mesmo revestindo excesso de zelo, que penalizaram Munícipes, como por 

exemplo a exigência sem fundamento legal de escritura e pagamento dos respectivos 

emolumentos nos contratos de empreitadas e fornecimentos. Outros, revestindo falta de 

provisão e segurança como o facto de não se fazerem provisões para cobranças 

duvidosas apesar de existirem dívidas em mora há mais de 6 e 12 meses. 

Esta ineficácia contribui também, segundo nós e em parte segundo o Tribunal de 

Contas, para a Câmara não arrecadar verbas importantes e não contribui 

pedagogicamente para o bom comportamento dos Munícipes e prestadores de serviços 

como são os casos que citamos. 

• A autarquia substitui-se ao proprietário na demolição de fachadas e paredes do 

edifício na Rua Augusto Cardoso, 70, no valor de 22.000 euros (números redondos). 

Deverá encetar diligências para ser ressarcida. Não foram feitas nem as contas reflectem 

esse direito. 

• A autarquia não fez a cobrança coerciva das dívidas provenientes de taxas e 

outros encargos. Das calculadas pela Câmara e em cobranças duvidosas estima-se o 

valor de 511.000 euros (números redondos). 

A desculpa apresentada, pela própria gestão autárquica, foi da suspensão do serviço 

de cobranças coercivas. Nós pessoalmente temos sérias dúvidas: se isto não se prende 
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com o processo disciplinar 3/2005 perfeitamente anacrónico  e que refere a prescrição de 

cerca de 600 processos de contra-ordenações. 

• Além disto a autarquia reconhece que não foram instaurados processos relativos a 

fornecimento de águas e taxas de loteamento no valor total de 1.212.000 euros (números 

redondos). Estas dívidas não foram objecto de registo contabilístico, segundo diz o 

Tribunal de Contas. 

• A autarquia teve que indemnizar o empreiteiro da Biblioteca Municipal num valor 

que pensamos ser de cerca de 20.000,00 euros, pela alteração do posicionamento do 

estaleiro em época da Festa das Vindimas. Este facto era perfeitamente previsível pelo 

que a autarquia devia ter ponderado a localização do estaleiro versus Festa das Vindimas. 

• No processo de empreitada dos arranjos da Praça da Independência em Pinhal 

Novo houve um auto de multa em 25.10.02 por um atraso de cerca de nove meses na 

conclusão da obra. O empreiteiro contestou e a Câmara devia ter respondido a essa 

contestação, e não o  fez. 

Daqui resultou que o processo não tivesse seguimento e a Câmara perdeu a 

oportunidade de poder vir a ser ressarcida do atraso com uma multa de cerca de 165.000 

euros. 

Se somarmos tudo e previrmos o que poderia ter sido recebido nos processos de 

contra-ordenações que entretanto prescreveram temos que a Câmara deixou de receber 

cerca de 2,5 milhões de euros. Isto é má gestão. Como se diz em gíria popular: “A ordem 

é rica e os frades são poucos”. Mais para quê as habituais lamentações sobre a redução 

das transferências por parte do Poder Central? 

A terminar lamentamos que a Câmara Municipal não tenha ainda dado mostras 

documentais de correcção das anomalias verificadas, segundo afirma o Tribunal de 

Contas. A Sr.ª Presidente diz que foi tudo rectificado, mas o Tribunal de Contas diz que 

não foram dadas mostras documentais de correcção das anomalias verificadas. 

Mas também estranhamos que mesmo na fase do contraditório não tenha sido 

cumprido o artigo 9.º do RSCI e o prescrito no POCAL, porquanto o documento 

apresentado por José Manuel Monteiro não está assinado nem o identifica funcionalmente. 

O apresentado pelo Vereador José Manuel Bracinha Vieira não tem data nem o identifica 

funcionalmente. O apresentado por Carlos de Sousa não o identifica funcionalmente. Os 

apresentados por Cláudia Novais, Cristina Rodrigues e Luís Guerreiro não têm data nem 

identificação funcionalmente. O apresentado por Ernesto Rocha Neto não o identifica 

funcionalmente. 

Uma última nota positiva: felizmente para a Presidente do Executivo, por enquanto, 

parece que em Palmela não há necessidade de reforçar o Executivo do P.C.P. como 

aconteceu em Setúbal ao seu antecessor e ao seu mentor e líder político.” 
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O Sr. Vereador Octávio Machado cumprimenta a Sr.ª Presidente, Vereadores, 

Munícipes e Funcionários da Autarquia. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que o relatório da auditoria vem falar de 

assuntos do passado e, no mínimo, o que este pode trazer é preocupação. Preocupação 

pelas recomendações vindas do Tribunal de Contas sobre a gestão autárquica 2003 e 

2004. 

Realça o facto de nas últimas eleições autárquicas, num Município deste País, se ter 

assistido à eleição de candidatos que, pelo seu comportamento, não deviam ser eleitos. 

Este deve ser um motivo de forte preocupação. 

Faz votos para que efectivamente tenham sido sanadas todas as recomendações do 

Tribunal de Contas. 

Em termos pedagógicos aprendeu algo com a leitura do relatório da auditoria, 

aprendeu, nomeadamente, que a abstenção também pode ter os seus custos.  

Tal como os Srs. Vereadores do P.S. também não tinha conhecimento desta 

auditoria realizada ao Município de Palmela.   

 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa cumprimenta todos os presentes. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere a intervenção do Sr. Vereador José 

Braz Pinto focou a maior parte das questões, de qualquer modo há mais algumas pontos 

que o fazem intervir nesta fase, nomeadamente: 

 O facto de a Sr.ª Presidente referir que o relatório é globalmente favorável e 

positivo. Na página 65 do documento pode ler-se unicamente “aprovar o presente 

relatório”. 

 Considera que a acção da Câmara pode ser comparada à de um petroleiro em 

que a principal preocupação é a de este “não encalhar para não haver derramamento”. 

 Parece-lhe que os reparos contidos no relatório do Tribunal de Contas não foram 

ainda todos corrigidos. 

 Há decisões que têm a ver com as contas bancárias atentas na página 17 do 

relatório, em que na reunião de 11.01.2002 se decide de uma forma e na reunião de 

11.03.2004 se decide de outra forma, e vai-se perpetuando a má prática. 

 Na página 7 do relatório pode ler-se que “não foram efectuadas as reconciliações 

entre os extractos de contas de clientes e fornecedores, devedores e credores, Estado e 

outras entidades com as respectivas contas da Autarquia”. 

Consegue agora perceber melhor o parecer do relatório do fiscal único da Palmela 

Desporto, Sr. Dr. Lino António Gonçalves aprovado em reunião e que refere a dado passo 

“(...) obtive a documentação com excepção das reconciliações bancárias que devem ser 
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executados com base regular e periódica (...)”. Parece que começa a ser uma prática 

continuada a questão das reconciliações bancárias. Esta é uma questão fundamental.  

 Refere-se ainda no relatório da inspecção que “(...) todos os que se abstiveram 

são igualmente responsáveis pelas deliberações tomadas (...)”. Nestas circunstâncias, os 

Vereadores do P.S. têm cada vez mais dificuldade em votar propostas, nomeadamente 

planos de actividades, relatórios de contas, já que não possuem nem informação, nem 

conhecimento profundo do que está subjacente a estes documentos, para além de que 

lhes falta confiança para continuarem a votar matérias que anteriormente votaram 

favoravelmente. 

Esta é a leitura que advém do que o Tribunal de Contas recomenda e da 

responsabilidade solidária que imputa a todos os que se abstêm nas votações.  

Para concluir, refere-se ao mapa de pessoal da Câmara Municipal em que somente 

55% do pessoal da Autarquia é pessoal operário auxiliar. É uma “máquina demasiado 

pesada” que controla e operacionaliza no terreno as intervenções da Câmara. Esta 

observação também já tem sido feita pelo Sr. Vereador José Braz Pinto. 

Entende que o relatório do Tribunal é pedagógico, mas é necessário atender a 

algumas das circunstâncias contidas no mesmo, caso contrário elas podem vir a 

reproduzir-se durante o mandato em curso. 

 

A Sr.ª Presidente agradece as intervenções dos Srs. Vereadores. 

A Sr.ª Presidente refere que pretende clarificar algumas questões levantadas pelos 

Srs. Vereadores: 

- Em relação a questões procedimentais: 

• Enquanto Presidente da Câmara Municipal tem de facto obrigação de facultar o 

relatório da auditoria aos membros do Executivo Municipal e membros da 

Assembleia Municipal, no devido tempo imposto pela lei. 

• Refere que os membros do Executivo do anterior mandato foram eles próprios 

notificados directamente pelo Tribunal de Contas. 

• Tem obrigação de, no prazo de 10 dias, enviar o documento à Câmara. Sucede 

que o relatório foi recepcionado na Câmara Municipal durante o seu período de férias e, 

por indicação sua, queria primeiramente ler o documento e imediatamente proceder à sua  

distribuição. Foi o que aconteceu. 

• Relativamente à colocação do relatório na internet é completamente alheia. Denota 

a sua estupefacção pelo facto do documento constar na internet no mesmo dia em que foi 

recepcionado na Câmara Municipal. Parece que é ao abrigo do princípio da transparência 

e da divulgação aos cidadãos, que as instituições têm conhecimento no mesmo momento 

em que o público em geral o tem. O relatório da auditoria foi colocado na internet por 
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quem tinha competência para o fazer. Compreende que os Srs. Vereadores quisessem ter 

outro tipo de preparação para ler o documento. 

 • A discussão sobre este documento não é mais do que uma visão política sobre um 

documento técnico. A Câmara Municipal não tem competência para o votar e este não é 

parte da ordem de trabalhos desta reunião.  

- Em relação às intervenções dos Srs. Vereadores: 

• Face à intervenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa  remete para a página 

63 do relatório e cita “(...) face às análises efectuadas o juízo global sobre as contas 

apresentadas, relativamente aos exercícios de 2003 e 2004, é favorável com as reservas 

apontadas designadamente nos parágrafos 114 a (...)”. 

O Tribunal não poderia apontar para a conclusão de um relatório favorável se depois 

tivesse perante situações consideradas graves.  

Sublinha que o Tribunal faz uma apreciação favorável e identifica um conjunto de 

recomendações que deve fazer à Câmara. 

O Tribunal de Contas analisou 12.130 ordens de pagamento, emitidas no ano de 

2003, para um total de 44,9 milhões de euros e 10.165 ordens de pagamento, emitidas no 

ano de 2004, para um volume financeiro de 49,3 milhões de euros. As nove 

recomendações feitas pelo Tribunal dizem respeito a mais de 22.000 ordens de 

pagamento emitidas. 

• Quando a Câmara Municipal recebeu, em final de Dez.2005, o relatóo com um 

prazo de 10 dias para exercer o contraditório, é dada imediata orientação aos serviços 

para corrigir os procedimentos apontados pelo Tribunal de Contas.  

Refere que as recomendações que o Tribunal faz relativamente às normas de 

controlo interno, não as poderia apresentar em muitos Municípios, por não terem ainda 

procedido à sua aprovação. 

• O regulamento de controlo interno refere que a totalidade das receitas arrecadadas 

pelos postos de cobrança devem ser depositadas diariamente na Tesouraria. 

A C.M.P. possui onze postos de cobrança e somente um deles não efectua o 

depósito diariamente, e é explicado o motivo: a Divisão de Educação, recebe uma verba 

ínfima relacionada com os transportes escolares que arrecada às vezes no final do dia 

“meia dúzia de euros”, e a Câmara entende que tem mais custos para o Município e para o 

cidadão em geral o depósito diário. Devido a este facto ter sido suscitado optou-se por 

obrigar aquele posto a entregar diariamente o dinheiro que tem em caixa. 

• Outra falha das práticas da Câmara Municipal: estipulou-se que não se pode ter 

em caixa mais do que 5.000 euros/dia. A opção da Câmara é de que se existirem em caixa 

5.100 euros não se está a violar significativamente o procedimento, há, nesta situação, 

uma aplicação clara da regra de bom senso. No entanto, o Tribunal considera tal facto 
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como violação; nesse sentido foi dada imediata orientação aos serviços para a devida 

correcção.              

• Outra “falha” apontada é: “as contas bancárias foram abertas sem prévia 

autorização do órgão competente”. Esta situação reporta-se a poucas situações no inicio 

da entrada em vigor do POCAL, pois  posteriormente todas as aberturas de contas são 

aprovadas pelo executivo.   

• Diz a decisão do Tribunal que a assinatura de cheques é “feita por um funcionário 

sem competência para o efeito”. 

Esta é uma matéria controversa, e explica: no âmbito da lei o Tribunal vem invocar 

que o Presidente ou os Vereadores poderão delegar a assinatura de cheques. O POCAL 

refere que as contas são movimentadas simultaneamente pelo Tesoureiro e pelo 

Presidente do órgão Executivo ou por outro membro do órgão em quem a Presidente 

delegue, no fundo o Tesoureiro e o Presidente ou o Tesoureiro e um Vereador. A Lei 5-

A/2002, das competências dos órgãos municipais, refere que o Presidente ou os 

Vereadores poderão delegar no Dirigente - “autorizar o pagamento das despesas 

realizadas nas condições legais” -. Conjugadas as leis, e à semelhança do que acontece 

em muitos outros Municípios: obrigatoriamente tem de ter a assinatura do Tesoureiro e  do 

Presidente ou Dirigente em quem for delegada essa competência. No caso de Palmela 

esta delegação nos dirigentes para movimentar as contas bancárias foi aprovada pela 

câmara. Contudo, foi imediatamente corrigido o procedimento após a chamada de atenção 

do Tribunal de Contas. 

• Uma outra questão suscitada foi a “observância das regras previsionais na 

elaboração do orçamento“. O Tribunal considerou que o cálculo das receitas constantes 

dos orçamentos não tinha respeitado um ponto do POCAL, no que diz respeito às 

importâncias relativas a impostos, taxas e tarifas que não podiam ser superiores à média 

aritmética simples das cobranças efectuadas nos últimos dois meses. 

A Câmara Municipal exerceu um cálculo diferente, porque tinha elementos práticos 

que confirmavam que a receita municipal ia ser diferente. Um exemplo concreto: no caso 

do orçamento de 2004 em que se orçamentou uma derrama de 5,5 milhões de euros, e 

tendo em consideração as regras, ter-se-ia inscrito em orçamento uma verba de 10,2 

milhões de euros, porque o tal cálculo aritmético apontava exactamente para tal valor. 

A Câmara Municipal possuía informação concreta de que esta verba seria reduzida, 

e aplicou-se o princípio da prudência que é um dos princípios recomendados no âmbito da 

gestão autárquica. O princípio da prudência é dos parâmetros que mais vezes tem de se 

aplicar e não serve para inflacionar orçamentos e receitas, antes pelo contrário, serve para 

diminuir. 

No essencial foram estas as questões levantadas. 
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Realça que quando invoca a leitura favorável do Tribunal de Contas, é porque este 

ponto está plasmado no relatório. 

Sublinha que efectivamente foram desencadeados todos os procedimentos relativos 

às correcções que o Tribunal de Contas invoca. Os eleitos estão completamente tranquilos 

relativamente ao relatório. 

Sublinha, ainda, uma outra questão: o facto de o Tribunal de Contas extravasar as 

suas competências no que respeita à empresa municipal, Palmela Desporto.  

Em sede da avaliação de um estudo sobre as empresas municipais, constata-se que 

a Palmela Desporto está ao nível das melhores, de acordo com os indicadores da própria 

empresa. O Tribunal de Contas não tem competência para julgar a decisão política tomada 

pela Câmara, ao abrigo da lei que criou as empresas municipais. 

A Sr.ª Presidente finaliza que o comentário final do Sr. Vereador José Braz Pinto foi 

desagradável e preferia que não o tivesse feito. Considera mesmo que foi um comentário 

infeliz.  

 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que a Sr.ª Presidente no fundamental já disse 

qual era a posição do Executivo maioritário sobre esta matéria. 

Refere que a auditoria do Tribunal de Contas incide  sobre 22.295 ordens de 

pagamento respeitantes a 94,2 milhões de euros. Foi uma avaliação rigorosa. 

Evidentemente que o Sr. Vereador José Braz Pinto verificou que houve oito 

violações ao Regulamento, bem como cinco deficiências apontadas no orçamento. 

O trabalho do Tribunal de Contas é sempre bem vindo a qualquer Autarquia e dá 

ferramentas para melhor se trabalhar no futuro.  

A Sr.ª Presidente falou exactamente nas deficiências que foram identificadas. 

A questão da “½ Corte” relacionada com a pintura da sinalização horizontal é preciso 

ter em conta o que antecedeu a este processo. Houve um concurso público cuja empresa 

que ganhou nunca veio assinar o contrato. Como era necessário avançar fizeram-se 

ajustes directos. Este caso concreto é extemporâneo... os concursos lançados foram 

realizados na mesma área geográfica: no concelho de Palmela e este concelho tem 462 

Km2 e difere substancialmente de freguesia para freguesia. Se se afirmar que o ideal é 

lançar o concurso numa única empreitada está perfeitamente de acordo.  

Em relação ao quadro de pessoal, refere que o quadro possibilita a ocupação por 

mais de 1.400 funcionários e, efectivamente, só estão ocupados cerca de 1.000 lugares. A 

realidade é que a Autarquia está a 66% da sua capacidade. 

Em relação às cobranças refere o seguinte: as cobranças das taxas de loteamento 

foram para a Fazenda Nacional para serem cobradas e não o foram, porque são difíceis 

de cobrar. Desde Maio.2006 que está em funcionamento o serviço de Execução Fiscal que 

vai ter resultados. A cobrança da água impõe também um problema social.  
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É de opinião que do relatório apresentado se devem retirar os devidos 

ensinamentos, mas não se deve tentar fazer passá-lo de outra forma. 

 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que o relatório da auditoria preocupa os 

Vereadores sobremaneira os Vereadores Socialistas, embora não estivessem em 

exercício no período a que esta avaliação corresponde. 

Em relação às regras previsionais a Sr.ª Presidente expandiu uma larga 

argumentação, mas o Tribunal de Contas termina dizendo o seguinte “(...) mantém-se a 

posição inicial sendo o procedimento seguido susceptível de eventual responsabilidade 

financeira sancionatória nos termos da alínea b), do n.º 1, do art.º 65.º, da Lei 98/97, de 

06.08 (...)”. Este ponto é sinónimo que se calhar os responsáveis podem vir a ser multados 

em relação ao cometimento desta infracção. Numa situação destas, caso os Vereadores 

da Oposição se abstivessem sem fazer uma declaração de voto de vencidos são co-

participantes num possível processo deste género. 

Em relação à assinatura dos cheques refere o seguinte: já foi Chefe de Divisão e foi 

detentor de despacho de subdelegação de competências, mas esta autorização não lhe 

permitia assinar cheques, só lhe possibilitava autorizar despesas. A assinatura de cheques 

corresponde à saída de dinheiro do cofre. 

Relativamente à contestação que a Sr.ª Presidente vai exercer junto do Tribunal de 

Contas quanto ao facto de o Tribunal extravasar as suas competências na avaliação que 

faz sobre a empresa municipal, Palmela Desporto, os Vereadores do P.S. vão aguardar 

com enorme expectativa o “debate entre Presidente da Câmara Municipal de Palmela 

versus Tribunal de Contas”. 

 

A Sr.ª Presidente refere que crê o Sr. Vereador José Braz Pinto concordará consigo 

que implica um maior sentido de responsabilidade autorizar uma despesa do que assinar 

um cheque. O momento em que o Dirigente autoriza a despesa é da maior e absoluta 

responsabilidade; já o momento em assina o cheque foi precedido de uma série de outros 

passos nomeadamente da autorização da despesa. A assinatura do cheque acaba por ser 

o acto administrativo que não altera nada, não delibera nada e não tem poder nenhum. 

Esta é também a leitura de alguns juristas. 

Esclarece que não vai “contestar” junto do Tribunal de Contas, porque é um 

comentário que o Tribunal faz; vai argumentar no sentido de que este extravasa a sua 

análise. Vai fazer prova de qual é o papel da empresa municipal e de qual é o papel da 

Divisão de Desporto. Aliás frequentemente comete-se este erro, e considera lamentável 

que o Tribunal de Contas também o cometa e o alimente, porque é um erro pensar-se que 

na gestão dos equipamentos desportivos municipais se esgota toda a política municipal 
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em matéria de desporto. São situações distintas. A Câmara Municipal tem também 

obrigações em matéria desportiva.  

A Sr.ª Presidente dá por encerrada a discussão sobre este tema. 

 

2. Festa das Vindimas: 

A Sr.ª Presidente deixa aos presentes o convite para visitarem a Festa das 

Vindimas, a maior festa do concelho de Palmela e uma das maiores festas da Área 

Metropolitana de Lisboa. 

A Festa das Vindimas decorre de 31 de Agosto a 05 de Setembro, sendo que em 30 

de Agosto terá lugar o espectáculo de eleição da rainha da Festa. 

Este ano não vai poder participar na Festa das Vindimas, uma vez que, por motivos 

de saúde, vai ter de estar ausente na próxima semana, por um período que se prevê que 

seja de três semanas. 

Fica desde já expresso o desejo de que o envolvimento das gentes de Palmela 

continue a contribuir para a grande festa a que todos já se habituaram.  

Recorda que nesta Festa vão participar, como vem sendo hábito, os Municípios 

geminados. Vão trazer os seus hábitos culturais e vão também animar a festa.  

Como habitualmente estão reunidas todas as condições materiais e de segurança. 

Realça aquilo que tem sido o grande envolvimento da Comissão de Festas, da 

Câmara Municipal e sobretudo da população. 

 

INTERVENÇÃO DA SR.ª VEREADORA ADÍLIA CANDEIAS: 

Programa de generalização do ensino do inglês e de outras actividades de 

enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico: 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias cumprimenta a Sr.ª Presidente, Vereadores, 

Jornalistas, Técnicos e Munícipes. 

Pela Sr.ª Vereadora Adília Candeias foi, sobre o assunto em título, apresentado o 

seguinte documento que se transcreve: 

 

«A Educação ocupa um lugar de destaque no investimento municipal de Palmela. 

Apostamos na promoção de projectos em parceria com a comunidade educativa, que 

constituem uma mais valia para o futuro das nossas gerações, a par do investimento na 

qualificação do parque escolar. 

A par do cumprimento integral das responsabilidades legais, a Câmara Municipal 

promove ou apoia, em parceria com a comunidade educativa, um conjunto de projectos 

educativos complementares, que ajudam as crianças e jovens da nossa comunidade a 

crescer como cidadãos activos e interventivos, nos planos social e cultural. É neste 
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contexto que assentam as políticas municipais de educação, defendendo uma escola 

pública, de qualidade e universal. 

Entendemos que as práticas de municipalização e privatização da educação, 

fomentadas por sucessivos governos, se inserem numa desresponsabilização por parte do 

Governo, não privilegiando a dimensão local da educação, das comunidades e dos 

territórios, transferindo apenas atribuições e competências para os Municípios sem os 

correspondentes recursos. 

É neste contexto, que a Câmara Municipal de Palmela, com o propósito exclusivo da 

defesa dos seus princípios, não aceitou ser promotor do ensino do inglês no ensino básico 

(3.º e 4.º anos de escolaridade), porque considera que o ensino de uma língua deve ser 

responsabilidade da escola e não dos Municípios e/ou empresas. Considera ainda que, se 

a aprendizagem do inglês é fundamental e decisiva, então deveria ser integrada no 

currículo e abrangendo todos os alunos. 

É ainda neste contexto que nos posicionamos face às recentes medidas emanadas 

pelo Ministério da Educação, nomeadamente o Despacho sobre  as “Actividades de 

Enriquecimento Curricular no Ensino Básico”. 

Assim, a Câmara Municipal de Palmela decidiu não assumir o papel de entidade 

promotora de actividades de enriquecimento curricular, no âmbito do programa constante 

do despacho anteriormente referido, sendo de destacar o seguinte: 

- O programa desvaloriza a escola enquanto espaço de partilha de 

aprendizagens e saberes diversos. A escola deve ser potenciadora de uma 

formação global do indivíduo e não apenas local de transmissão do “saber 

ler, escrever e contar”; 

- O programa não garante o acesso de todas as crianças a conteúdos 

curriculares tão importantes como as expressões e o ensino do inglês, nem 

cumpre o princípio da universalidade; 

- O programa favorece a privatização do sistema de ensino, ao fomentar a 

presença de empresas no espaço escolar e na implementação de conteúdos 

pedagógicos sem garantia de qualidade, e concorrendo com os recursos 

disponíveis na escola; 

- O programa transfere para a Escola e para as Autarquias um papel central no 

âmbito das actividades complementares de apoio à família, confundindo-as 

com actividades de enriquecimento curricular; 

- O Ministério da Educação tenta transferir para as autarquias 

responsabilidades, esquecendo que as Câmaras Municipais estão impedidas, 

por lei, de aumentar as suas despesas com pessoal, e consequentemente, 

não podem afectar mais recursos humanos e técnicos que seriam 

imprescindíveis à concretização destas actividades; 
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- Estando de acordo com o conceito “escola a tempo inteiro”, entendemos que 

a concretização das actividades deveria constituir uma oportunidade para 

consolidar a dinâmica e autonomia dos Agrupamentos, designadamente no 

que concerne aos recursos humanos e financeiros. 

A Câmara Municipal de Palmela, a exemplo dos anos anteriores, continuará a 

disponibilizar à comunidade educativa, e às escolas em particular, uma grande diversidade 

de recursos educativos e pedagógicos – património cultural, promoção do livro e da leitura, 

bibliotecas escolares, artes e actividades de expressão física-motora, entre outros, e 

através de apoio específico aos Projectos de Escola. 

Pelas razões referidas, a Câmara Municipal não se constituindo como entidade 

promotora do programa de enriquecimento curricular, reitera junto dos órgãos de gestão 

dos Agrupamentos a total disponibilidade do Município para colaborar com as acções que 

a comunidade escolar desenvolva no âmbito da sua concretização, procurando, desta 

forma, contribuir para a qualificação da educação e ensino.» 

 

A Sr.ª Presidente refere que está aberta a discussão sobre este tema. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que os argumentos aduzidos pela Sr.ª 

Vereadora Adília Candeias para o município não ser promotor é ténue, vazio e algo 

desconcertante. E isto porque a Sr.ª Ministra teve ocasião de convidar a Sr.ª Vereadora e 

a equipa técnica para reuniões, assim como o Sr. Director Regional teve ocasião de 

convidar a Sr.ª Vereadora e a equipa técnica para outras reuniões, a última das quais a 

09.Junho.2006. 

Em todas as reuniões foram apresentadas uma série de propostas e, inclusivamente, 

um dos pontos teve a ver com a questão do aumento das despesas com pessoal, em que, 

por parte do Ministério da Educação, foi assumido que haveria um compromisso para 

ultrapassar a questão a este nível. 

Foi nesta perspectiva que o concelho de Setúbal assumiu, por parte do seu anterior 

Presidente e da Sr.ª Vereadora da Educação, actual Presidente que, seria promotor deste 

programa de enriquecimento curricular no âmbito das sucessivas reuniões havidas entre a 

Sr.ª Ministra da Educação e a Câmara de Setúbal 

Por outro lado parece-lhe que o timing para a desistência da Câmara de Palmela é 

tido como tardio, ou seja, em contactos com as IPSS’s (Instituições Particulares de 

Solidariedade Social), com as Associações de Pais, com os Agrupamentos de Escola 

podiam também ser eles os promotores. Aliás como a Sr.ª Vereadora sabe muitos dos 

Agrupamentos do concelho queriam ser eles próprios os promotores, e houve aí também 

alguma reserva em relação à forma como poderiam receber as verbas e inseri-las no seu 

próprio orçamento. 
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Aparentemente por uma decisão política houve instruções para não se aceder a 

estes programas de enriquecimento curricular e os Municípios não serem promotores, e 

criou-se um mecanismo para que os próprios Agrupamentos possam receber verbas 

através de uma rubrica própria do seu orçamento. 

Dizer-se que “(...) o programa favorece a privatização do sistema de ensino, ao 

fomentar a presença de empresas no espaço escolar e na implementação de conteúdos 

pedagógicos sem garantia de qualidade (...)”; então a Câmara de Palmela (C.M.P.) que 

tantos projectos desenvolve com as escolas não é capaz de garantir qualidade para estes 

espaços? A C.M.P. é reconhecidamente uma das Câmaras que mais projectos desenvolve 

com as escolas, e refere-se que a mesma não tem capacidade para assegurar qualidade? 

É no mínimo estranho... 

Custa-lhe que depois do exemplo de Setúbal, do Montijo e de Almada, a Câmara de 

Palmela tenha ficado “perdida” no meio deste objectivo, com o ónus de só no início de 

Agosto ter informado os Conselhos Executivos dos Agrupamentos da sua não aceitação 

em ser promotora. Entretanto, o prazo para apresentação das candidaturas era até 15 de 

Agosto... 

 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que esta é uma matéria nova e a Câmara 

Municipal decidiu, ainda assim, desde o início, iniciar reuniões com os Agrupamentos, as 

Associações de Pais e as IPSS’s. Só após as reuniões com as instituições todas é que 

tomaram a decisão. 

A Autarquia quis saber como funcionavam as instituições face ao Despacho. A 

Câmara sempre se apresentou como uma forma de ajuda para construir um programa. Tal 

como o Despacho menciona o programa é sempre construído com os Agrupamentos em 

parceria com a Instituição que vá participar. A Câmara sempre se posicionou no sentido de 

construir a solução. 

Não há garantia de qualidade universal de acesso para todos, porque de facto em 

muitas escolas onde não é possível praticar estas actividades, e se fosse dentro do 

currículo tal já era possível. 

Nunca omitiu as reuniões institucionais que teve com a Sr.ª Ministra e a Direcção 

Regional. 

Faz votos para que na próxima reunião do Conselho Municipal de Educação o Sr. 

Coordenador da Área Educativa possa participar para dar  informações mais recentes.  

Em relação aos Agrupamentos, estes candidataram-se e podem perfeitamente fazê-

lo, de acordo com o despacho, a Câmara pode apoiar como sempre apoiou a Comunidade 

educativa pondo à sua disposição todos os projectos municipais.  

É o que se lhe oferece dizer sobre este assunto. 
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PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

1. No âmbito das Divisões de Loteamentos e Obras Particulares: 

A Câmara tomou conhecimento, através de duas relações distribuídas a todos os 

membros, elaboradas pelos serviços respectivos e que ficam anexas a esta acta como 

documentos nºs. 1 e 2, dos processos despachados pelo Sr. Vereador José Charneira, 

uma, no período de 17.07.2006 a 28.07.2006 e, outra, no dia 17.08.2006. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

2. No âmbito da Divisão de Gestão do Pinhal Novo: 

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

membros, elaborada pelos serviços respectivos e que fica anexa a esta acta como 

documento n.º 3, dos processos despachados pelo Sr. Vereador José Charneira, no 

período de 15.07.2006 a 18.08.2006. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR ADILO COSTA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

3. No âmbito do Gabinete do Centro Histórico: 

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

membros, elaborada pelos serviços respectivos e que fica anexa a esta acta como 

documento n.º 4, dos processos despachados pelo Sr. Vereador Adilo Costa, no período 

de 05.06.2006 a 22.08.2006. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

 A Sr.ª. Presidente dá conhecimento à Câmara que foram autorizados pagamentos 

no período compreendido entre os dias 19.07.2006 e 22.08.2006, no valor de € 

3.899.284,47 (três milhões oitocentos e noventa e nove mil duzentos e oitenta e quatro 

euros e quarenta e sete cêntimos). 

A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta acta como documento n.º. 5. 

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

 A Sr.ª Presidente informa que o balancete, nesta data, apresenta um saldo de € 

6.610.699,84 (seis milhões seiscentos e dez mil seiscentos e noventa e nove euros e 

oitenta e quatro cêntimos), dos quais: 
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 • Dotações Orçamentais – € 5.397.491,48 (cinco milhões trezentos e noventa e 

sete mil quatrocentos e noventa e um euros e quarenta e oito cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.213.208,36 (um milhão duzentos e treze mil 

duzentos e oito euros e trinta e seis cêntimos). 

    

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTAS 

 

Ao abrigo do preceituado no n.º. 2 e para os efeitos do n.º. 4, do artigo 92.º., da Lei 

n.º. 169/99, de 18.09, e bem assim do que se dispõe o n.º. 2 e n.º. 4, do artigo 27.º., do 

Decreto-Lei n.º. 442/91, de 15.11, na redacção do Decreto-Lei 6/96, de 31.01 (C.P.A.), a 

Câmara Municipal deliberou a aprovação das seguintes actas, sendo as mesmas 

assinadas pela Exm.ª. Senhora Presidente e por quem a lavrou. Foi dispensada a leitura 

das mesmas, por unanimidade, por terem sido previamente distribuídas a todos os 

membros do órgão executivo: 

• ACTA n.º. 13/2006, reunião ordinária de 07.Junho.2006 – aprovada por 

unanimidade; 

• ACTA n.º. 14/2006, reunião ordinária de 21.Junho.2006 – aprovada por 

unanimidade. 

 

      II – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

 II.I – DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

 Pela Sr.ª. Vereadora Adília Candeias foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

 Subsídios: 

 

 PROPOSTA N.º. 1/DCD-DAC/17-2006: 

 ASSUNTO: Festas de Nossa Senhora da Escudeira: 

 REQUERENTE: Associação Nossa Senhora da Escudeira: 

 

 «As Festas em Honra de Nossa Senhora da Escudeira são uma das mais antigas 

manifestações festivas do nosso concelho. 
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 Tendo sido recentemente constituída formalmente, a Associação de Nossa Senhora 

da Escudeira, é formada por populares que insistem em manter viva esta tradição que 

decorre num dos mais emblemáticos lugares do Concelho Palmela, o Vale de Barris. 

 As Festas da Escudeira são um momento em que as populações de Palmela e 

Quinta do Anjo revivem e partilham experiências de outros tempos, onde o vale era o local 

de trabalho e de referência para estas populações. A este convívio alia-se a devoção e os 

momentos religiosos. 

 O apoio municipal às festas reveste-se de grande importância para a sua 

concretização. 

  Assim, propõe-se, de acordo com a alínea b), do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a atribuição de subsídio 

à Associação Nossa Senhora da Escudeira, no valor global de € 1.000 (mil euros), como 

comparticipação municipal à realização das Festas de 2006.» 

 

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

minuta. 

 

 PROPOSTA N.º 2/DCD-DAC/17-2006: 

 ASSUNTO: Festival Nordestino de Teatro (Ceará – Brasil): 

 REQUERENTE: Acção Teatral Artimanha: 

 

 «Na sequência da afirmação internacional do FIG - Festival Internacional de 

Gigantes e da constituição de uma Rede Internacional de Festivais de Cultura Popular, 

envolvendo 5 Países (Portugal, França, Itália, Espanha e Brasil), a organização deste 

Festival (Câmara Municipal de Palmela em parceria com Bardoada; ATA e AJCOI) 

recebeu um convite para deslocação ao FNT- Festival Nordestino de Teatro no 

Ceará/Brasil, para apresentação de um espectáculo, bem como de representação nos 

vários fóruns programados para o Festival sobre cultura popular e criação artística.  

 Os promotores do FNT ofereceram duas deslocações à delegação sendo que 

caberia aos grupos, a envolver na viagem, suportar a restante despesa, assegurando a 

organização do Festival o acolhimento da delegação.  

 No seguimento das condições apresentadas a Câmara Municipal de Palmela e os 

grupos parceiros do FIG entenderam apresentar o espectáculo “As Guitarras de Alcácer 

Quibir”, pelo ATA e desenvolveram um conjunto de acções com vista à recolha de fundos 

para o financiamento das viagens. 

 Atendendo à manifesta importância desta deslocação na representação da Cultura 

do nosso Concelho e da nossa Região, e por outro lado na afirmação do FIG como um 
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Festival de referência nesta Rede de promoção de culturas e de identidades, propõe-se, 

de acordo com a alínea b), do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5–A/02, de 11 de Janeiro, atribuição de um subsídio no valor de € 

2.000,00 (dois mil euros), ao Grupo Acção Teatral Artimanha, como contribuição para o 

apoio dado à deslocação da delegação de Palmela ao FNT- Festival Nordestino de Teatro 

– Ceará/Brasil.» 

 

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

minuta. 

 

 PROPOSTA N.º 3/DCD-DAC/17-2006: 

 ASSUNTO: Comparticipação em obras: 

 REQUERENTE: Grupo Popular e Recreativo Cabanense: 

 

 «O Grupo Popular e Recreativo Cabanense apresentou uma candidatura a Apoios 

Pontuais, no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, tendo por 

objectivo efectuar obras urgentes de recuperação da sua sede, nomeadamente a 

colocação da estrutura/cobertura, pintura do edifício, colocação de tecto falso, iluminação, 

bem como solucionar a situação do bar, criando condições para o seu funcionamento 

independente da sala de espectáculos. 

 As soluções preconizadas na candidatura respondem a preocupações com as 

instalações, nomeadamente no que se refere ao seu estado de conservação, 

considerando que as condições actuais podem colocar em risco a sua utilização. 

 As obras objecto de candidatura têm um custo previsto de € 104.942,11, sendo 

solicitado à Câmara Municipal de Palmela € 76.442,11. 

 Assim, e tendo em conta a importância que esta entidade representa para a 

comunidade em que se encontra inserida, o trabalho que desenvolve e as possibilidades 

que são criadas para o desenvolvimento e fortalecimento das actividades, propõe-se, de 

acordo com a alínea b), do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, atribuição de um subsidio no valor de € 25.000,00 

(vinte e cinco mil euros), ao Grupo Popular e Recreativo Cabanense, como 

comparticipação municipal para as obras a desenvolver na sua sede.» 

 

 Sobre esta proposta intervieram: 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere-se ao estado de degradação das 

instalações do Grupo Popular e Recreativo Cabanense. 

 Refere que a localidade de Cabanas está em franco desenvolvimento. 
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 Os valores da comparticipação são um pouco diminutos.  

 É por demais evidente a necessidade de dar hoje uma maior capacidade de resposta 

aos idosos e à juventude de Cabanas que naquele Grupo praticam as suas actividades. 

 A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que no início do ano a colectividade foi 

também alvo de apoio para obras. 

 

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

minuta. 

 

 II.II – DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

 Pela Sr.ª Vereadora Adília Candeias foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

 Subsídios: 

 

 SAÍDA DA REUNIÂO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

 Nesta altura, ausentou-se da reunião o Sr. Vereador Octávio Machado. 

 

 PROPOSTA N.º 1/DCD-DD/17-2006: 

 ASSUNTO: No âmbito do Programa de Desenvolvimento do Judo: 

 REQUERENTE: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Palmela: 

 

«Compete à Câmara Municipal comparticipar o pagamento de diversas despesas 

relacionadas com as actividades desenvolvidas pelas colectividades que integram o 

Programa de Desenvolvimento do Judo, nomeadamente parte das despesas relativas ao 

enquadramento técnico. 

Neste sentido, propõe-se, de acordo com os critérios gerais e específicos 

definidos nos artigos 7.º e 9.º do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo e em 

conformidade com a alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição de um montante 

no valor de € 550  (quinhentos e cinquenta euros), que respeita ao período de Setembro a 

Dezembro de 2006, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela.» 

 

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

minuta. 
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 ENTRADA NA REUNIÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

 Nesta altura, a reunião voltou a ser participada pelo Sr. Vereador Octávio 

Machado. 

 

 PROPOSTA N.º 2/DCD-DD/17-2006: 

 ASSUNTO: No âmbito do Programa de Desenvolvimento do Judo: 

 REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

«Compete à Câmara Municipal comparticipar o pagamento de diversas despesas 

relacionadas com as actividades desenvolvidas pelas colectividades que integram o 

Programa de Desenvolvimento do Judo, nomeadamente parte das despesas relativas ao 

enquadramento técnico. 

Neste sentido, propõe-se, de acordo com os critérios gerais e específicos 

definidos nos artigos 7.º e 9.º do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo e em 

conformidade com a alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição das seguintes 

comparticipações financeiras, que respeitam ao período de Setembro a Dezembro de 

2006 e totalizam um montante de € 4.673,00 (quatro mil seiscentos e setenta e três 

euros): 

● Clube Portais da Arrábida  € 1.358,00  

● Grupo Popular e Recreativo Cabanense €    896,00  

● Sociedade Filarmónica União Agrícola – Pinhal Novo € 1.243,00 

● Sociedade Recreativa e Cultural do Povo – Bairro Alentejano € 1.176,00.»  

 

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

minuta. 

 

 PROPOSTA N.º 3/DCD-DD/17-2006: 

 ASSUNTO: No âmbito dos Contratos-Programa de Desenvolvimento 

Desportivo: 

 REQUERENTES: Palmelense Futebol Clube e Clube Desportivo Pinhalnovense: 

 

 «A Câmara Municipal de Palmela mantém, desde o ano 2000, um modelo de 

relacionamento institucional com o Clube Desportivo Pinhalnovense e o Palmelense 

Futebol Clube, assente no estabelecimento de contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo. 



Acta nº. 17/2006 

Reunião de 23 de Agosto de 2006 

 24 

No quadro da avaliação positiva feita pelas três entidades em relação aos anteriores 

contratos-programa, mantém-se a intenção de todas as partes de continuação destas 

parcerias. 

 As propostas de contratos-programa para as épocas desportivas de 2006/2007 e 

2007/2008, a submeter em breve à decisão da Câmara Municipal de Palmela, estão na 

fase final da sua elaboração. No entanto, face às exigências do calendário federativo, que 

implica despesas avultadas com inscrição de equipas e jogadores até final de Agosto, é 

solicitado à Câmara que atribua uma primeira prestação do seu apoio aos clubes 

abrangidos pelos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo em vigor e em 

reformulação. 

Neste sentido, propõe-se, em conformidade com a alínea b), do n.º 4, do artigo 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, com a Lei n.º 30/2004, de 21 de Julho e com o Decreto-Lei n.º 

432/91, de 6 de Novembro, a atribuição dos seguintes subsídios: 

1. Palmelense Futebol Clube    20.000,00 € 

2. Clube Desportivo Pinhalnovense   30.000,00 €.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que não consegue compreender que, sendo 

absolutamente previsível a necessidade de elaboração de contratos-programa e sabendo 

como são fixas as datas de inscrição de equipas e desportistas, se chegue à data actual 

sem que tudo esteja previsto. Estas circunstâncias obrigam a um fraccionamento dos 

subsídios que de certa forma podem complicar as posteriores análises de contas e 

execuções orçamentais. 

Nesta proposta, assim como noutras, relembra a preocupação expressa no relatório 

do Tribunal de Contas relativamente ao controle, à posteriori, dos apoios financeiros 

atribuídos; de forma a verificar se as verbas foram efectivamente aplicadas para os fins 

previstos (esta questão pode ser lida no parágrafo 111 do relatório da auditoria das 

contas). 

Faz votos para que efectivamente os subsídios sejam todos controlados 

posteriormente à atribuição dos mesmos. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que os contratos-programa estão a ser 

alvo de negociações. De qualquer modo, considerou-se importante avançar, nesta fase, 

com as atribuições propostas, de forma a não prejudicar a actividade dos Clubes, sendo 

que as verbas propostas vão ser descontadas nos contratos-programa. 



Acta nº. 17/2006 

Reunião de 23 de Agosto de 2006 

 25 

A Sr.ª Presidente refere que para o controle dos subsídios atribuídos foi aprovado 

pelo órgão autárquico o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo. Qualquer 

apoio que a Câmara Municipal confere não pode violar esse mesmo Regulamento. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que o problema não reside no estar 

regulamentado a atribuição dos subsídios, o importante é a verificação à posteriori, ou 

seja, a efectivação de um acto de fiscalização no sentido de apurar que as verbas foram 

despendidas para o fim a que eram destinadas. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que faz parte dos contratos-programa 

exactamente a verificação das verbas atribuídas.  

 

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

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

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

 

 Subsídios: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DEIS-DE/17-2006: 

 ASSUNTO: Acção Social Escolar / Auxílios Económicos Directos (ano lectivo 

2006/2007): 

 REQUERENTES: Agrupamentos de Escola do concelho: 

 

 «A autarquia no âmbito da acção social escolar assegura, a todos os alunos do 1.º 

ciclo do ensino básico da rede pública, um subsídio para aquisição de livros e material 

escolar, designado por Auxílios Económicos Directos.  

 Este apoio destina-se a comparticipar a despesa das famílias inerente à frequência 

da actividade escolar do(s) seu(s) filho(s), o qual representa para uma população escolar 

desfavorecida social e economicamente, um papel importante no sentido de minimizar o 

insucesso escolar. 

 Os Auxílios Económicos Directos destinam-se às respectivas famílias, sendo os 

mesmos atribuídos aos Agrupamentos de Escolas onde os alunos se encontram 

matrículados.  

 Os processos são analisados pela autarquia, usando como suporte a legislação que 

regula a aplicação das medidas de acção social escolar da responsabilidade do Ministério 

da Educação e o valor deste apoio por aluno é de € 35,00 (trinta e cinco euros). 
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 Face ao exposto, e em conformidade com a alínea d), do nº 4, 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, propõe-se 

a atribuição dos subsídios a seguir mencionados, no valor de € 17.500,00 (dezassete mil e 

quinhentos euros), abrangendo 500 alunos (previsão de alunos carenciados) e referente a 

uma primeira fase deste processo: 

 1. Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela – 150 alunos - € 5.250,00 (cinco mil 

duzentos e cinquenta euros); 

 2. Agrupamento de Escolas de Marateca e Poceirão - 100 alunos - € 3.500,00 (três 

mil e quinhentos euros); 

 3. Agrupamento de Escola José Maria dos Santos - 250 alunos - € 8.750,00 (oito mil 

setecentos e cinquenta euros).» 

 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA 

 

 DIVISÃO DE LOTEAMENTOS: 

 

 Pelo Sr. Vereador José Charneira foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DGU-DL/17-2006: 

 ASSUNTO: Pedido de revisão da Taxa Municipal de Urbanização (TMU) 

determinada na proposta aprovada em reunião de Câmara de 21.12.2005 (Proc.º L-

17/84): 

 REQUERENTE: Rosa Maria Rebelo Pereira Caló: 

 

«Por deliberação de 21.Dez.05, foi aprovado o pedido de licenciamento de alteração 

à licença de loteamento n.º 86, no que se refere às prescrições relativas à capacidade de 

construção prevista para o lote n.º 16, de que a requerente é proprietária.  

Pretende agora a requerente, a revisão do valor da Taxa Municipal de Urbanização 

(TMU) antes determinada, por forma a não ser considerada para efeitos de cálculo, a área 

bruta de construção aprovada no âmbito do pedido de licenciamento inicial da moradia 

existente no lote (processo registado com o n.º E-235/88) e cuja posterior ampliação se 

pretende legalizar. 

Embora o pedido de alteração à licença de loteamento incida no aumento da Área de 

Pavimento (ou Área bruta de construção total) inicialmente prevista no lote, de 300 m² para 
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1050 m², no âmbito do processo E-235/88 foi emitido o alvará de licença de construção n.º 

252 referente a uma moradia com 781 m² de Abct, tendo à data sido liquidada e paga a 

taxa respectiva, sem que se tenha exigido a prévia alteração à licença de loteamento. 

Perante isto e conforme o parecer emitido a 10.Fev.06 pela Divisão de Apoio 

Jurídico, cuja cópia se anexa, para efeitos de cálculo da TMU nos termos do art.º 31º do 

Regulamento da Edificação e da Urbanização do Município  de  Palmela,  deverá  apenas  

considerar-se  a  Abct  de  269 m², correspondente ao diferencial entre a Abct pretendida 

(1050 m²) e a anteriormente aprovada no processo E-235/88 (781 m²). 

Propõe-se, assim, a revisão do cálculo da TMU determinada na deliberação de 

21.Dez.05, para o valor a seguir indicado: 

TMU  (€)  =  (0.03  x  269.0)  x  1.1  x  1 x  1.5  x  584,35  +  2.0 x  329.0  = 8438,91 € 

(oito mil quatrocentos e trinta e oito euros e noventa e um cêntimos). 

Para efeitos de emissão do aditamento ao alvará, deverá a requerente apresentar 

oportunamente dez cópias em opaco da planta síntese apresentada através do 

requerimento n.º 6741 de 03.Maio.05, e uma em material reprodutível, bem como realizar 

o valor da TMU antes indicado. 

Em complemento, deverá ainda ser entregue uma cópia da planta síntese em 

suporte informático e ficha com os elementos estatísticos (INE) devidamente preenchida 

com os dados referentes à totalidade da urbanização, de acordo com o estipulado na 

alínea a), do n.º 1 do parágrafo 8.º, da Portaria n.º 1110/2001, de 19.Set..» 

 

Relativamente à proposta enumerada 1/DGU-DL/17-2006 intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que esta proposta fazia-se acompanhar do 

processo L-17/84. Teve ocasião de estudar o processo L-17/84 e ressalta como grave que 

este processo não tenha as páginas numerados, nem possui o respectivo registo na capa 

como é habitual. Este facto é preocupante.  

Verifica que na sexta folha a contar do fim, é afirmado aqui que “através de 

compulsados os documentos não foi conseguida a prova de que a taxa foi paga”. 

Este processo reporta-se a uma proposta que foi apresentada em 21.12.2005, em 

que os Vereadores do P.S. se abstiveram. 

Deslocou-se mesmo ao local para ver in loco a habitação. Teve oportunidade de 

constatar que esta é uma das muitas habitações que existem em Miraventos e que, os 

Vereadores Socialistas, têm sérias dúvidas se não foram ultrapassadas as áreas que 

poderiam ser construídas e que estavam exaradas no processo de loteamento. O alvará 

de loteamento prevê e autoriza a construção de 300,00 m2, mas a pessoa vai prevaricando 

e construi até aos 781,00 m2, primeiramente, e depois atinge mesmo a área de 1.010 m2. 
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 Efectivamente se a Sr.ª Rosa Maria P. Caló ultrapassou a área e vai ter de pagar 

uma taxa, mas existem ainda os casos que não são detectados e, por isso mesmo, 

acabam por não pagar a taxa devida. 

Considerando que este processo está no mínimo confuso e que não oferece 

garantias de um bom processamento, os Vereadores do P.S. vão votar contra. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que em relação ao facto de as folhas não 

estarem numeradas, é devido ao facto de se tratar de um processo com muitos anos, data 

de 1984. Nessa altura, não era hábito, nem na Câmara de Palmela, nem nas outras 

Câmaras numerar as folhas. Os actuais processos possuem as folhas todas numeradas.   

Em relação às taxas liquidadas e não liquidadas, a questão é muito simples: as taxas 

pagas, na altura, eram referentes aos 781 m2. A taxa que não pagou corresponde à TMU 

que não existia e que pressuponha que antes da aprovação do projecto de arquitectura da 

construção e do licenciamento dos 781 m2 tivesse havido uma alteração ao alvará de 

loteamento, o que não aconteceu. Como não se verificou uma alteração ao alvará de 

loteamento há dúvidas quanto ao procedimento. (No processo consta mesmo um parecer 

jurídico). Na altura não existia sequer o Regulamento Municipal de Edificações Urbanas, 

como tal não existia a taxa municipal de urbanização (TMU). 

Na proposta de Dez.2005 estava em causa a aprovação de uma alteração a um 

alvará de loteamento e a Câmara posicionou-se do seguinte modo: o requerente teria de 

pagar a diferença entre os 300 m2 e os 1.010 m2 e o requerente veio dizer que já pagou 

uma taxa para os 781 m2. 

Tendo em conta as dúvidas que se suscitavam no presente processo foi pedido um 

parecer jurídico, que sustenta a presente proposta. Neste sentido, é dada razão à 

reclamação da requerente na medida em que pagou uma taxa relativa aos 781 m2 e não 

pagou a TMU porque esta, na altura, não existia.   

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que em gíria popular diz-se que “algumas 

pessoas fazem o mal e a caramunha”, “caramunha” significa a pessoa estar sempre a 

chorar-se. 

A Senhora em causa estava autorizada a construir 300 m2, mas construiu primeiro 

até aos 781 m2, e não foi nada prejudicada, antes pelo contrário, nem sequer teve de 

pagar nada por ter cometido uma ilegalidade e ter ultrapassado a área de construção. 

Mas, na realidade, nem sequer ficou pela construção dos 781 m2, construiu 1.010 m2 e 

nem sequer foi punida por estar a infringir as normas que tinha para a construção.  

Está-se perante um caso em que o crime compensa. Os Vereadores do P.S. não 

podem estar de acordo com este processo. 
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O Sr. Vereador José Charneira refere que de facto o raciocínio expresso pelo Sr. 

Vereador José Braz Pinto não é o raciocínio correcto, porque de facto a pessoa pagou a 

taxa correspondente aos 781 m2, somente não pagou a TMU que, na altura, não existia. 

Adianta que se estivessem a falar de prédios de habitação colectiva equivaleria a 

que em vez de construir 4 fogos se construíssem 7 ou 8, e de facto a carga sobre as infra-

estruturas seria muito aumentada, agora está em causa uma moradia unifamiliar que não 

exerce qualquer carga sobre as infra-estruturas. 

Frisa que o crime não compensou, porque a pessoa teve de pagar a licença, ou seja, 

além da licença de construção tem de pagar a taxa municipal de urbanismo.   

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que este é um caso em que se se 

abstivessem teriam de fazer uma declaração de voto de vencidos e, como não podem vir a 

ser co-responsabilizados no futuro, os Vereadores do P.S. vão votar contra. 

 

 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. 

 

V – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 

 

 DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS: 

 

 Pelo Sr. Vereador José Charneira foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 Processo Disciplinar n.º 02/2006: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DAI-DASU/17-2006: 

  

 «1 – Por meu despacho, datado de 03 de Abril de 2006, foi mandado instaurar 

processo disciplinar ao funcionário Joaquim Isidoro Araújo Ferreira, com a categoria de 

Encarregado de Brigada de Serviço de Limpeza – Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos, tendo sido nomeada como instrutora do mesmo a Dr.ª Dora Oliveira. 

  2 – Tendo por base o Relatório Final com Proposta de Decisão elaborado pela 

instrutora do referido processo, que aqui se considera com integralmente reproduzido, 

passando a fazer parte integrante da presente proposta, conclui-se que a conduta do 

arguido configura a prática de duas infracções disciplinares: violação do dever de isenção, 

e violação do dever de lealdade, nos termos do disposto nas alíneas a) e d), do n.º 4, n.º 5 

e n.º 8, do art.º 3.º, do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto Disciplinar). 
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 3 – Às infracções verificadas corresponde para cada uma, em abstracto, sanção 

disciplinar de inactividade, por força do disposto na alínea d), do n.º 1, do art.º 11 

articulada com as disposições conjuntas do n.º 3 e n.º 5, do art.º 12.º e n.º 1 e alínea g), do 

n.º 2, do art.º 25.º, do Estatuto Disciplinar, mas a sancionar com pena única de acordo 

com o estatuído no n.º 1, do art.º 14.º do Estatuto.  

 4 - Ponderou-se a favor do arguido a existência de circunstâncias gerais 

atenuantes, que permitem atenuar a moldura sancionatória aplicável ao abrigo do disposto 

no artº 30 do Estatuto Disciplinar e, nesta conformidade, a aplicação de uma pena 

disciplinar de escalão inferior.   

 5 – Considerando assim as conclusões do mesmo processo, e a moldura 

sancionatória abstractamente aplicável, propõe-se que seja aplicada ao arguido Joaquim 

Isidoro Araújo Ferreira, ao abrigo das disposições conjuntas da alínea c), do n.º 1, do art.º 

11.º, n.º 3 e alínea a), do n.º 4, do art.º 12.º, art.º 24.º e art.º 30.º, do Estatuto Disciplinar a 

PENA DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO,  no seu limite mínimo, GRADUADA EM 20 

(VINTE) DIAS DE SUSPENSÃO EFECTIVA.» 

 

 Em relação a esta proposta intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto intervém em representação dos Vereadores do 

P.S.. refere  que a presente proposta vai ser sujeita a voto secreto. Trata-se de um 

processo disciplinar e de certa forma está provido de segredo de justiça, razão pela qual a 

argumentação dos Vereadores Socialistas não pode ir muito mais além do que aquilo que 

são as provas conhecidas de toda a população, neste momento. 

 O processo a que este funcionário foi alvo resultou da intervenção de uma 

munícipe, Sr.ª Maria Teodora Rodrigues que, em 11.01.2006, veio a reunião de Câmara 

perguntar com que legitimidade é que umas máquinas da Câmara tinham entrado numa 

propriedade de que ela é comproprietária e tinham terraplenado o terreno para construir 

uma pista de carros telecomandados. 

 Crê que este processo só teve seguimento, porque, efectivamente, houve a 

coragem da denúncia por parte da Munícipe; porque, sem esta denúncia se calhar tudo 

ficaria no segredo e nada se saberia. Aplaude a coragem da Munícipe que veio permitir 

que se fizesse alguma justiça. 

 Este funcionário desobedeceu e desrespeitou os seus superiores hierárquicos e 

colocou a Câmara de Palmela em situação melindrosa, pelo facto de as máquinas da 

Câmara terem invadido uma propriedade alheia. 

 O Sr. Vereador Octávio Machado refere que este tipo de processos são sempre 

difíceis e complicados.  
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 Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria e por 

escrutínio secreto, com quatro votos a favor e três votos contra. 

 Aprovado em minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE OBRAS E APOIO À PRODUÇÃO 

 

 DIVISÃO DE PROJECTOS E OBRAS PÚBLICAS: 

 

 Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

 Empreitadas: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DOAP-DPOP/17-2006: 

 OBRA: Execução de Infra-estruturas no Bairro da Quinta das Flores: 

 ASSUNTO: Aprovação de erros e omissões de projecto – Ratificação: 

 

 «Nos termos do estabelecido no artigo 14.º, do Decreto-Lei 59/99, de 2 de Março o 

adjudicatário da Empreitada de Execução de Infra-estruturas no Bairro da Quinta das 

Flores, apresentou reclamação por erros e omissões de projecto. 

Sobre a reclamação apresentada “O dono de Obra deverá, no prazo máximo de 44 

dias úteis contados da data da respectiva apresentação, notificar o empreiteiro da sua 

decisão sobre as reclamações referidas (reclamação contra erros e omissões do projecto) 

no presente artigo, as quais são aceites se não tiver havido notificação da decisão no 

referido prazo.” 

O empreiteiro apresentou reclamação no valor de 214.796,43 €, entretanto 

reformulada para 102.359,26 €. 

Da análise dos elementos entregues concluiu-se pela necessidade de, até ao dia 4 

de Agosto, concluir o processo de análise e propor aprovação de trabalhos no valor de 

49.313,29 €, correspondentes a 5,36% do valor de adjudicação, provenientes de -892,83 € 

relativos a erros de medição e +50.206,12 € relativos a omissões do projecto.  

A necessidade de consultar os projectistas e de obter informações complementares, 

teve como resultado uma dilatação excepcional no tempo necessário à conclusão da 

análise sobre a reclamação apresentada. 

Atendendo ao montante global da despesa, a competência para a sua aprovação é 

da Câmara Municipal. No entanto, tendo em atenção o prazo para notificar o empreiteiro (4 

de Agosto) e tendo-se concluído pela impossibilidade de, em tempo útil, submeter a sua 

aprovação, foi a mesma, ao abrigo do n.º 3, do artigo 68.º, da Lei 169/99, de 18 de 
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Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, aprovada por despacho da Exm.ª 

Sr.ª Vice-Presidente da Câmara, de acordo com a informação 2006/28960, datada de 3 de 

Agosto.  

O despacho efectuado carece de ratificação por parte da Câmara Municipal na 

primeira reunião que se lhe seguir, sob pena de anulabilidade do acto. 

Nestes termos, propõe-se: 

1. A ratificação do Despacho da Exma. Sr.ª Vice-Presidente Adilia Candeias, datado 

de 3 de Agosto, que aprovou os erros e omissões da empreitada de Execução de Infra-

estruturas no Bairro da Quinta das Flores, no valor de 49.313,29 € (quarenta e nove mil 

trezentos e treze euros e vinte e nove cêntimos) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, 

ou seja 51.778,95 € (cinquenta e um mil setecentos e setenta e oito euros e noventa e 

cinco cêntimos), de acordo com os mapas anexos à informação 2006/28960, de 3 de 

Agosto; 

2. A celebração de contrato adicional com a firma Soprocil – Sociedade de Projectos 

e Construções Civis, S.A. no valor proposto; 

3. A aprovação da minuta de contrato que se anexa; 

Anexos:  

- Informação 2006/28960, de 3 de Agosto 

- Minuta do contrato a celebrar.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que a primeira apresentação data de 

01.06.2006 e estava valorizada em 214.000 euros, a 2.ª correcção diminui para 102.000 

euros e acaba por ficar em 49.000 euros. Questiona sobre a partir de quando começam a 

contar os 44 dias, se a partir da 1.ª apresentação ou de outra. 

É sempre com relutância que observa este tipo de propostas. 

Considera que um erro de medição é aceitável, os erros na concepção do trabalho 

significam que na base está um projecto mal elaborado. 

Ainda por demais estão perante entidades que operam no mercado e que entendem 

que as Câmaras e o Estado devem ser “exprimidos até à exaustão” e só assim é que se 

pode admitir que venham propor 214.000 euros, baixem para 102.000 e acabam por 

aceitar 49.000 euros. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que é realmente estranho que alguém 

venha reclamar para trabalhos a mais o valor de 214.000 euros e depois vá baixando de 

forma tão significativa. Tem de haver regras que ponham ordem nestas situações. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que o prazo começa a contar a partir da 1.ª 

notificação.  
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Esclarece que o facto do valor ter baixado para 49.000 euros (números redondos) 

não é sinónimo que este esteja a ser aceite pelo empreiteiro. A análise efectuada é que 

reconhece este valor. 

A Câmara Municipal tem a maior consideração pelos empreiteiros e muitas vezes as 

divergências de opinião sobre se determinado trabalho está ou não englobado no caderno 

de encargos poderá dar origem a situações como esta, é preciso estar-se atento. 

A Sr.ª Presidente refere que este processo é sinónimo que os Dirigentes e Técnicos 

fizeram exactamente o papel que lhes cabe: fiscalizar e apurar com todo o rigor os 

trabalhos reqalizados e, de facto, a Câmara só paga o valor que aceita. 

 

 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. 

 

 PROPOSTA N.º 2/DOAP-DPOP/17-2006: 

 OBRA: Execução de Infra-estruturas na Rua José Guilherme Ariolas - Cabanas: 

 ASSUNTO: Aprovação de erros e omissões de projecto: 

 

 «Após a adjudicação da empreitada de “Execução de Infra-estruturas na rua José 

Guilherme Ariolas - Cabanas” à empresa Florindo Rodrigues Júnior & Filhos, Ldª., pelo 

montante global de 157.835,40 €, foram reclamados por este, erros e omissões relativos 

ao projecto dentro dos prazos estabelecidos no caderno de encargos, no valor de 

10.975,19 €. 

Com base nos contactos estabelecidos com o projectista relativamente aos erros e 

omissões reclamados pelo empreiteiro e com base em reunião promovida com o 

empreiteiro, veio este refazer a sua reclamação. 

Após análise da pretensão formulada, e atendendo ao parecer do projectista e da 

fiscalização, elaboraram-se os mapas de erros de medição (14 páginas) e de omissões de 

projecto (2 páginas) que se encontram em anexo, onde é analisada detalhadamente a sua 

reclamação. 

Com base nestes mapas considera-se que deverão ser aprovados os erros e 

omissões no valor global de 2.884,50 €. 

Este valor corresponde a 1,83% do montante do valor contratual. 

Assim: 

• Considerando os factos referidos; 

• Considerando que o valor resultante dos erros e omissões do projecto não excede 

15% do valor do contrato; 
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• Considerando que estes trabalhos estão considerados no Código do Plano 

3.3.1.01.030, e na Rubrica Orçamental 06.02/07.01.04.01. 

Propõe-se: 

• A aprovação dos erros e omissões de projecto, no montante global de 2.884,50 €, 

o que corresponde a 1,83% do valor da adjudicação; 

• A celebração de contrato adicional à empresa Florindo Rodrigues Júnior & Filhos, 

Ldª., adjudicatário da empreitada pelo montante global de 2.884,50 € (dois mil oitocentos e 

oitenta e quatro euros e cinquenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

• A aprovação da minuta de contrato que se anexa. 

Anexos: 

- Controlo de verbas 

- Mapa de erros de medição 

- Mapa de Omissões de projecto 

- Oficio da firma adjudicatária de 22/6/2006 

- Fax da firma adjudicatária de 8/8/2006 

- Minuta do contrato a celebrar.» 

 

Na discussão desta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que, tal como a proposta anterior, esta 

proposta trata do caso de outro empreiteiro que pede um ressarciamento de verbas 

relativamente a erros e más medições. O valor apresentado é cinco vezes maior do que 

aquele que os serviços da Câmara acabam por identificar. 

É muito estranho que em ambas as propostas os principais erros são sempre erros 

imputáveis às redes subterrâneas ou ao saneamento. O que o leva a crer que os técnicos 

que estudam estas áreas devem, no futuro, ter mais cuidado para não haver tantos erros.  

Na anterior proposta talvez se tenha excedido a qualificar o empreiteiro, mas não 

estará a errar se disser que grande parte dos empreiteiros sofrem de “exploração de 

oportunidade” a que se pode chamar também “oportunismo”. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que a percentagem 1,83 do valor da adjudicação 

fala por si e deve merecer o acordo de todos. 

O que interessa nestas propostas é que assim que é apresentada a reclamação há 

imediatamente lugar ao diálogo, quer com o projectista, quer com o próprio empreiteiro 

para se chegar à conclusão final. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que tem de enaltecer o trabalho dos 

Técnicos que fazem a avaliação destas propostas, porque efectivamente fica 

impressionado como, através de uma análise criteriosa, se consegue salvaguardar verbas 

que são muito importantes para a Autarquia. 
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O Sr. Vereador José Charneira realça dois aspectos que lhe parecem muito 

importantes: a entrega da reclamação dentro do prazo por parte dos empreiteiros e a 

celeridade dos serviços camarários para responder também dentro dos prazos, sem deixar 

protelar as situações. A celeridade, o rigor, o cumprimento da legislação e dos prazos são 

aspectos que devem ser enaltecidos. 

Perante propostas de revisão de erros e omissões dos projectos em que os 

montantes são reduzidos para percentagens ínfimas de 5% e de 2% e se comparadas 

com o que se vê pelo resto do país, nomeadamente Estradas de Portugal, TGV, aeroporto 

da OTA, obras que ainda não se iniciaram, mas cujos valores já quintuplicaram... 

Enquanto Vereador da Câmara de Palmela denota a sua satisfação e orgulho pelos 

funcionários que fazem o trabalho desta forma. 

A Sr.ª Presidente refere que subscreve a intervenção do Sr. Vereador José 

Charneira.. 

 

 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. 

 

PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 

 

Carlos Fernando Cardoso Machado: 

É natural de Palmela e vem em representação da cunhada Sr.ª Maria Teodora 

Rodrigues Duarte, que denunciou a invasão de uma propriedade e que deu lugar ao 

processo disciplinar aprovado nesta reunião de Câmara. 

Uma vez que as viaturas do Município deixaram no terreno uma série de pneus e 

tubos de plástico, questiona a Sr.ª Presidente sobre quem vai limpar o terreno. 

Refere que se furtar um cacho de uvas de uma propriedade é capaz de levar um 

castigo maior do que aquele de que foi alvo o senhor, funcionário deste Município.   

A Sr.ª Presidente explica que não se trata de uma intervenção do Município, antes 

pelo contrário, trata-se de uma intervenção que o Município rejeita, critica e penaliza quem 

a efectuou. 

A Câmara Municipal não tem responsabilidade no acto que foi praticado. 

Relativamente ao acto em si, os cidadãos que se sentem lesados têm o direito de 

recorrer às vias com autoridade para intervir formalmente e que são os Tribunais: Faz 

votos para que tenham todas as condições para o fazer e que os responsáveis sejam 

punidos. 
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A Câmara Municipal teve a intervenção que podia ter e que foi a de penalizar o 

trabalhador por uma medida que constituiu um acto que não pode ser praticado no âmbito 

da Câmara.  

Quando a acta desta reunião for aprovada ficará disponível para ser facultada à Sr.ª 

Maria Teodora. 

  

VII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das dezanove horas e cinquenta minutos, a srª. Presidente declarou 

encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta, que eu, Patrícia Maria Teixeira 

Santos de Oliveira Soares, técnica superior servindo de secretária, redigi e também 

assino. 

 

A Presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

A secretária 

 

Patrícia Maria Teixeira Santos de Oliveira Soares 


