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ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  
 

DE PALMELA REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2010 
 

 
 

ACTA Nº  05 
 
 
 Aos vinte e um dias do mês de Janeiro de dois mil e dez, pelas 21,20 horas, no Auditório 
da Biblioteca Municipal em Palmela, realizou-se uma sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal do Município de Palmela, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 
1 – Eleição de Presidente de Junta de Freguesia para representação do 
Município de Palmela na Assembleia Distrital de Setúbal 
 
2 – Eleição de Presidente de Junta de Freguesia para integrar a Comissão 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
 
3 – Eleição de Autarca de Freguesia para integrar o Conselho Cinegético e da 
Conservação da Fauna Natural 
 
4 – Eleição de Presidente de Junta de Freguesia para integrar o Conselho 
Municipal de Educação 
 
5 – Eleição de Representantes para integrar o Conselho Local de Mobilidade 
 
6 – Eleição de Representante para integrar a Comissão de Toponímia do 
Concelho de Palmela 
 
7 – Eleição de Representante para integrar a Comissão Concelhia de Saúde 
 
8 – Eleição de Representante para integrar a Comissão Municipal, no âmbito 
da Lei nº. 12/2004 de 30/03 
 
9 – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Palmela – Designação 
de Representantes 
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10 – Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos de Palmela – 
Designação de Cidadãos 
 
11 – Constituição de Comissões Permanentes da Assembleia Municipal  
 
 

 A Mesa foi constituída pelo seu Presidente, Victor Manuel Barrocas Borrego e pelos 
Secretários Maria Antonieta Serrano Alves Sobral e Simplício Joaquim Guerra Piteira.  
 
 Feita a chamada verificou-se a falta de: 
 

• Sra. Ana Cláudia Manuelito dos Santos da CDU 
• Sr. Dr. Valentim Pinto da CDU 
 

Presentes, em representação do Executivo Camarário: 
 

• Sra. Vice-Presidente Adília Candeias 
• Sr. Vereador Dr. Álvaro Amaro 
• Sr. Vereador Dr. Luis Calha 
• Sr. Vereador Dr. José Carlos Sousa 

 
 
Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa informa que: 
 

• A Sra. Presidente da Câmara e o Sr. Vereador Adilo Costa não estão presentes na 
sessão uma vez que, a esta mesma hora, se encontram em Pinhal Novo numa 
reunião com o movimento associativo do concelho, pelo que antecipadamente 
apresentaram desculpas 

• Sr. Dr. Valentim Pinto, Presidente da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo 
justificou ausência à sessão de hoje, tendo-se feito substituir pelo Sr. Mário Miguel 
Xavier Felicidade, tesoureiro da Junta de Freguesia que se encontra presente. 

• Coloca à apreciação do Plenário o pedido de suspensão de mandato apresentado 
pela Sra. Ana Cláudia Romão Manuelito Nunes dos Santos, por um período de 113 
dias, de 14.01.2010 a 21.06.2010 que não mereceu qualquer comentário. 

 Face ao pedido de suspensão de mandato foi convocada a Sra. Dra. Dina Maria 
 Mateus Pereira para efectuar a substituição, encontrando-se a mesma presente. 
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De imediato procedeu-se à tomada de posse do Membro Dra. Dina Maria Mateus Pereira 
que após juramento de honra e assinada a respectiva acta, que ficará apensa à presente, foi 
considerada empossada no cargo. 

 
 Solicita aprovação em minuta dos pontos que irão ser discutidos, para poderem produzir 
efeitos imediatos.  
 

 Por se tratar de uma sessão extraordinária não haverá lugar à intervenção do público, pelo 
que irá dar início ao Período da Ordem do Dia.  

 
Sr. Presidente da Mesa, dá conhecimento da ordem de trabalhos propondo a retirada do 

ponto nº. 7 (Eleição de Representante para integrar a Comissão Concelhia de Saúde) uma vez 
este órgão foi extinto tendo sido substituído por um Conselho de Comunidade. Em termos de 
participação da Assembleia Municipal em estruturas da área da saúde está prevista a constituição 
de um órgão – Agrupamento dos Centros de Saúde – o qual integrará entre vários elementos um 
representante da Assembleia.  

Face à explicação dada coloca a proposta de retirada do ponto nº. 7 a apreciação do 
plenário.  

Não tendo havido oposição do plenário o ponto nº. 7 foi retirado da ordem de trabalhos. 
Em relação aos primeiros sete pontos propõe que a votação seja feita em simultâneo não 

tendo merecido da parte do plenário qualquer oposição.  
 
Sr. Francisco Piteira Santos do CDS/PP, solicita autorização para entregar um 

documento à Mesa. 
 
Sr. Presidente da Mesa, passa a ler o documento que lhe foi entregue e onde é 

comunicada a constituição do Grupo Municipal do CDS/PP. 
De imediato informa que irá dar início ao processo de votação, por escrutínio secreto, das 

várias representações com a chamada de todos os membros presentes. 
 
 
 

 1 – Eleição de Presidente de Junta de Freguesia para 
representação do Município de Palmela na Assembleia Distrital de 
Setúbal 
 
 Aprovado por maioria, por escrutínio secreto, com 17 votos a favor, 1 voto contra e 7 
abstenções a eleição do Sr. José da Cruz Silvério. 
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 2 – Eleição de Presidente de Junta de Freguesia para integrar a 
Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
 
 Aprovado por maioria, por escrutínio secreto, com 23 votos a favor, 1 voto contra e 1 
abstenção a eleição da Sra. Maria Fernanda Pereira Esfola Santos. 
 
 
 
 3 – Eleição de Autarca de Freguesia para integrar o Conselho 
Cinegético e da Conservação da Fauna Natural 
 
 Aprovado por maioria, por escrutínio secreto, com 18 votos a favor e 7 abstenções a 
eleição do Sr. José da Cruz Silvério. 
 
 
 
 4 – Eleição de Presidente de Junta de Freguesia para integrar o 
Conselho Municipal de Educação 
 
 Aprovado por maioria, por escrutínio secreto, com 18 votos a favor, 1 voto contra e 6 
abstenções a eleição do Sr. Manuel Joaquim Fernandes Lagarto. 
 
 
 
 5 – Eleição de Representantes para integrar o Conselho Local de 
Mobilidade 
 
 Aprovado por maioria, por escrutínio secreto, com 19 votos a favor, 1 voto contra e 5 
abstenções a eleição dos Srs. Valentim Rodrigues Pinto, Fernando Miguel dos Santos Nascimento 
e Arnaldo da Silva Marques Pata. 
 
 
 
 6 – Eleição de Representante para integrar a Comissão de 
Toponímia do Concelho de Palmela 
 
 Aprovado por maioria, por escrutínio secreto, com 17 votos a favor e 7 abstenções a 
eleição do Sr. Joaquim Silvino Pato Caçoete. 
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 8 – Eleição de Representante para integrar a Comissão Municipal, 
no âmbito da Lei nº. 12/2004 de 30/03 
 
 Aprovado por maioria, por escrutínio secreto, com 18 votos a favor e 6 abstenções a 
eleição do Sr. Domingos da Costa Rodrigues. 
 
 
 Sr. José da Conceição Pato da CDU, inicia participação nos trabalhos cerca das 21,45 
horas. 
 
 Sr. Presidente da Mesa, após ter dado conhecimento dos resultados da votação informa o 
Sr. José Silvério, eleito para representar o Município na Assembleia Distrital de Setúbal, que a 
tomada de posse deste órgão se realizará no dia 25 de Janeiro, pelas 15 horas, no Salão Nobre 
da Câmara Municipal de Setúbal. 
 
 Sr. Francisco Piteira Santos do CDS/PP, ausenta-se da sala cerca das 21,50 horas. 
 
 
 
 9 – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Palmela – 
Designação de Representantes 
 
 Sr. Presidente da Mesa, apresenta a proposta referindo que a Assembleia Municipal tem 
que indicar quatro nomes. Uma vez que existem cinco forças políticas sugere que os responsáveis 
das várias bancadas possam falar entre si ou então alguma força politica prescinda da 
representação, por exemplo o BE, ficando cada uma das outras forças com um representante. 
Informa que o nome dos cidadãos deverá ser comunicado até dia 01 de Fevereiro. 
 De imediato pergunta se algum Membro pretende intervir. 
 

Não havendo intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo 
sido aprovada, por unanimidade, com 25 votos a favor (15 da CDU, 6 do PS, 2 do PSD, 1 do 
CDS/PP e 1 do BE). Aprovado em minuta. 
 
 
 
 10 – Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos de Palmela – 
Designação de Cidadãos 
 
 Sr. Presidente da Mesa, apresenta a proposta referindo que cada força política 
representada na Assembleia Municipal indique nomes de cidadãos na seguinte proporção: 
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• CDU – 10 cidadãos 
• PS – 5 cidadãos 
• PSD – 2 cidadãos 
• CDS/PP – 2 cidadãos 
• BE – 1 cidadão 
 

 Refere ainda que o prazo limite para indicação dos nomes termina dia 31 de Março de 
2010. 
 De imediato pergunta se algum Membro pretende intervir. 
 

Não havendo intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo 
sido aprovada, por unanimidade, com 25 votos a favor (15 da CDU, 6 do PS, 2 do PSD, 1 do 
CDS/PP e 1 do BE). Aprovado em minuta. 
 
 
 
 11 – Constituição de Comissões Permanentes da Assembleia 
Municipal  
 
 Sr. Francisco Piteira Santos do CDS/PP, retoma participação nos trabalhos cerca das 
21,56 horas. 
 
 Sr. Presidente da Mesa, apresenta a proposta dando conhecimento da composição das 
comissões permanentes. 
 De imediato pergunta se algum Membro pretende intervir. 
 

Não havendo intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo 
sido aprovada, por maioria, com 25 votos a favor (15 da CDU, 6 do PS, 2 do PSD, 1 do CDS/PP e 
1 do BE) e 1 voto contra do CDS/PP. Aprovado em minuta. 

 
 

 Sr. Francisco Piteira Santos do CDS/PP, apresenta declaração de voto dizendo que 
votou contra a proposta porque à luz do regimento, e da legalidade, nada diz quanto à forma como 
as comissões são formadas.  

Considera que o povo de Palmela ao votar no CDS votou para que tivessem que 
atravessar o deserto, sabendo que a maioria impõe a vontade que quer e como quer. Ao CDS 
cabe denunciar essas situações porque as coisas têm que ser feitas dentro da legalidade e na 
Assembleia a legalidade é a lei e o regimento não prevê que as comissões sejam apresentadas 
desta forma, nem sequer diz o número de elementos que as constituem, nem porque tem que ser 
assim, nem porque é que os deputados são empurrados para uma outra comissão. 
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Refere que o seu voto não é contra as pessoas mas sim porque as coisas têm que ser 
dirimidas de outra forma e com maior seriedade. 

 
Sr. Presidente da Mesa, em relação à declaração de voto apresentada diz que é uma 

coisa espantosa o que se acabou de ouvir.  
Informa o plenário que, enquanto proponente, quando esteve a constituir as comissões 

falou, e escreveu, aos responsáveis das bancadas solicitando a indicação dos nomes para cada 
comissão. Perguntou ao Sr. Francisco Piteira Santos se estava de acordo em pertencer à 
comissão onde estava indicado ou se pretendia outra, ao que lhe foi respondido que concordava. 
Mais grave que a declaração que foi feita é a referência a “ilegalidade” pelo que terá que provar 
onde é que está a ilegalidade, agradecendo que o faça por escrito. 
 

Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a sessão cerca das 22,00horas, 
tendo sido lavrada a presente acta que eu Maria Antonieta Serrano Alves Sobral, redigi e 
subscrevi. 

 
 

 
       

Palmela, 21 de Janeiro de 2010 




