
 
 

  
     

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PALMELA 
         

Mandato 2009/2013 
 
 

 
 

1

 
 

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PALMELA  
 

REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2010  
 
 

ACTA Nº  06 
 
 
 
 Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro de dois mil e dez, pelas 21,20 horas, no 
Auditório da Biblioteca Municipal em Palmela, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia 
Municipal do Município de Palmela, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 
 
1 – Informação da Presidente da Câmara acerca da actividade municipal, de 
acordo com o disposto na alínea e) nº. 1 do artº. 53 da Lei 169/99 de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/02 de 11 de Janeiro. 
 
 

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: 
 
• Sr. Dr. João Completo Costa do PS 
• Sr. Engº. Carlos Alberto Martins do PS 
• Sra. Engª. Julieta Rodrigues do PS 
• Sr. Dr. Pedro Margarido do PSD 
• Sr. Dr. Arnaldo Pata do BE 

 
 

Presentes, em representação do Executivo Camarário: 
 

• Sra. Presidente Dra. Ana Teresa Vicente 
• Sr. Vereador Dr. Álvaro Amaro 
• Sra. Vereadora Adília Candeias 
• Sr. Vereador Dr. Adilo Costa 
• Sr. Vereador Dr. Luis Calha 
• Sr. Vereador Dr. José Carlos de Sousa 
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 Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa informa que: 
 

• Sr. Dr. João Completo Costa, justificou ausência à sessão de hoje, por motivos 
profissionais, tendo a falta sido considerada justificada. Fez-se substituir pelo Sr. Dr. 
Raul Manuel Ribeiro Pinto Cristóvão, que se encontra presente e irá tomar posse. 

 
• Coloca à apreciação do Plenário o pedido de suspensão de mandato apresentado pelo 

Sr. Dr. Arnaldo da Silva Marques Pata, de 11.02.2010 a 31.07.2010, que não mereceu 
qualquer comentário. 

 
• Na sequência do pedido de suspensão de mandato foi convocado o Sr. Carlos José 

Guinote, que se encontra presente e irá tomar posse. 
 
De imediato procedeu-se à tomada de posse dos Membros Dr. Raul Manuel Ribeiro Pinto 

Cristóvão e Carlos José Guinote que após juramento de honra e assinadas as respectivas actas, 
que ficarão apensas à presente, foram considerados empossados no cargo. 

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

 
 Sra. Engª. Julieta Rodrigues do PS inicia participação nos trabalhos cerca das 21,30 
horas. 
 

Sr. Presidente da Mesa agradece a presença do público presente e informa que, uma vez 
que se trata de sessão ordinária, haverá seguidamente um período destinado à sua intervenção. 
De imediato pergunta se algum munícipe pretende intervir. Não havendo intervenções dá início ao 
Período de Antes da Ordem do Dia. 
 

 Sr. Presidente da Mesa informa que foram apresentadas à Mesa quatro moções da CDU, 
duas do BE e uma do CDS/PP, para além de um pedido de intervenção solicitado pelo Sr. 
Presidente da Junta de Freguesia de Palmela, Fernando Baião. 

De imediato dá a palavra à bancada da CDU para apresentar a primeira Moção. 
 

  
 Sra. Dra. Dina Pereira da CDU apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
  De imediato passa a apresentar Moção sobre “PIDDAC 2010” que ficará apensa à acta. 

 
Sr. Presidente da Mesa, coloca a Moção à admissão tendo sido admitida, por 

unanimidade, com 24 votos a favor (15 da CDU, 5 do PS, 1 do PSD, 2 do CDS/PP e 1 do BE). 
De imediato pergunta se algum Membro pretende intervir na discussão da Moção. 
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Sr. José Cardoso do PSD, refere que é recorrente a apresentação deste tipo de Moções 
sempre que há um novo Governo e não são incluídas em PIDDAC as obras pretendidas pelos 
Municípios. 

Recorda que quando o PSD esteve no Governo, sendo membro da Assembleia nessa 
ocasião, se insurgiu pela falta de consideração havida com o concelho de Palmela em termos de 
PIDDAC.  

Passados todos estes anos, embora o Governo seja do PS, a lista de obras vai crescendo 
e a verba atribuída é irrisória. Apesar de reconhecer todas as dificuldades existentes acha que o 
concelho de Palmela merecia mais consideração, e apoio, nalgumas das obras solicitadas. 

Termina dizendo que está de acordo com a Moção e que à Assembleia Municipal só resta 
reivindicar o máximo que seja possível apesar de reconhecer que nem tudo será viável.  

 
Sr. Dr. Raul Cristóvão do PS apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
Refere que a bancada do PS está, na generalidade, de acordo com a Moção apresentada 

uma vez que a maior parte das obras são já pedidas há muitos anos e muito necessárias no 
concelho. Concordam que, apesar da crise, algumas delas teriam e deveriam ser realizadas 
devendo haver uma hierarquização com prioridades.  

 Por outro lado refere que em relação aos pavilhões desportivos nomeadamente o da 
Escola Secundária de Pinhal Novo está garantido pela Parque Escolar, entidade que irá realizar a 
obra, e gostaria muito que o da Escola Secundária de Palmela fosse rapidamente construído. 
Quanto à passagem desnivelada do Poceirão, poderá eventualmente ser feita com as obras do 
TGV.  

Termina dizendo que a bancada do PS irá votar favoravelmente a Moção. 
 
Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Mesa coloca a Moção à votação 

tendo sido aprovada, por unanimidade, com 24 votos a favor (15 da CDU, 5 do PS, 1 do PSD, 2 
do CDS/PP e 1 do BE). 

 
  
 Sr. Carlos Guinote apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
  De imediato passa a apresentar Moção sobre “Orçamento de Estado para 2010” que ficará 
apensa à acta. 

 
Sr. Presidente da Mesa, coloca a Moção à admissão tendo sido admitida, por 

unanimidade, com 24 votos a favor (15 da CDU, 5 do PS, 1 do PSD, 2 do CDS/PP e 1 do BE). 
De imediato pergunta se algum Membro pretende intervir na discussão da Moção. 
 
Sr. Carlos Guinote do BE, congratula-se pelo reencontro com pessoas amigas e com 

quem se deu muito bem no anterior mandato, destacando a Sra. Presidente da Câmara e o Sr. 
Presidente da Assembleia Municipal com a boa vontade que sempre teve em dar a palavra aos 
Membros da Assembleia, esperando que continue com a mesma atitude. 

Em relação ao Orçamento de Estado gostaria de dedicar uma palavra às bancadas do PS, 
PSD e CDS/PP. Uma palavra de conforto e de compreensão uma vez que, em sua opinião, sendo 
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os eleitos desses partidos em Palmela pessoas de bem, que não vivem da exploração alheia, que 
não vivem de golpes, face ao Orçamento de Estado deverão ter algum sofrimento e até dormir mal 
com a constatação dos milhares desempregados que existem. Com tudo isso pergunta porque é 
que ainda defendem os respectivos partidos. 

Em relação à Moção pouco mais tem a dizer, esperando que os membros do PS, PSD e 
CDS/PP, pela posição humanista que têm demonstrado, venham a votar favoravelmente. 

 
Sr. Engº. Fernando Nascimento do CDS/PP apresenta cumprimentos a todos os 

presentes fazendo uma menção especial ao retorno do Sr. Carlos Guinote. 
Pede para o Sr. Membro Carlos Guinote não ser fundamentalista contra a direita e contra o 

centro porque há que ter tolerância, compreensão e boas medidas. Pergunta se não considera 
uma boa medida a negociação que o CDS/PP teve com o Governo sobre o retorno do pagamento 
do IVA a sessenta dias. Recomenda que não haja fundamentalismo porque boas medidas tanto 
existem à esquerda como à direita e não há que tender só para um dos lados, mas sim para o 
equilíbrio. Dirigindo-se ao Sr. Carlos Guinote diz que com a experiência de vida que este tem 
poderia compreender a vida política em equilíbrio e não só com a tendência para a esquerda. 

Em relação à Moção, e para que o CDS/PP a possa aprovar, sugere que seja retirado no 
ponto nove metade da frase a partir da vírgula, que mostra o extremismo esquerdista do BE, 
ficando com a seguinte leitura: “… entendendo que o Orçamento de Estado para 2010 não é um 
mau orçamento por ser negociado com a direita …”, o que é verdade porque se fosse só o PS a 
apresentar as propostas de certeza que o Orçamento de Estado seria caótico. Termina dizendo 
que poderia ainda ter uma mais valia se a CDU e BE se tivessem sentado à mesa das 
negociações. 

 
Sr. Presidente da Mesa, refere que ainda tem mais uma inscrição para discutir a Moção 

mas parece-lhe que seria oportuno perguntar ao Sr. Carlos Guinote se aceita a proposta do 
CDS/PP. 

 
Sr. Carlos Guinote do BE, diz que tem compreensão para tudo e para tudo o que é bom 

para o povo mas, em certos casos, não há problema que se tenda para um lado.  
Em relação à Moção diz não aceitar a proposta de alteração do texto. 
 
Sra. Dra. Carla Oliveira do PS apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
Diz que gostaria de tecer alguns comentários em relação à Moção. Começando pelo ponto 

dois onde é dito que: “… o Orçamento contribui para perpetuar o atraso do país …” diz que não 
concorda que o país se esteja a atrasar, porque o país pode não estar a crescer ao ritmo que 
todos gostariam mas também não está a andar para trás. Quanto ao ponto três não consegue 
concordar com nada do que é dito. Relativamente ao ponto cinco, quando se fala das medidas de 
maior justiça, tem a dizer que uma das coisas que tem levado a haver muitas críticas ao Governo 
PS é precisamente pelo facto de ter feito muita coisa a esse nível e que acaba por interferir com 
os interesses de algumas pessoas. No que respeita ao ponto seis diz que foi desmentido o facto 
da idade da reforma ir aumentar e por outro lado ainda não está fechado o PEC. Quanto ao ponto 
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oito sobre o PIDDAC, já foi discutido na Moção anterior tendo a bancada do PS manifestado o seu 
acordo. Termina dizendo que o sentido de voto da bancada do PS será votar contra. 

 
Sr. José Cardoso do PSD, diz que a bancada do PSD irá votar contra a Moção. 
 
Sr. Dr. Valentim Pinto da CDU apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
Em relação à Moção diz que a bancada da CDU está genericamente de acordo com o teor 

da mesma uma vez que vai ao encontro daquilo que são as posições políticas da CDU. 
Em jeito de comentário, e em resposta às bancadas do PS e PSD, gostaria de dizer que 

uma coisa é a riqueza do país em termos de produto interno bruto e outra é que seria importante 
avaliar porque é que o modelo de desenvolvimento do país, que é seguido pelos Governos de 
direita há mais de trinta anos, baseado numa política de baixos salários, de pouco investimento 
tecnológico, baixas qualificações de recursos humanos e outras. Os portugueses não são menos 
competentes do que outros povos e essa demonstração é feita, quando trabalham em países 
onde o modelo de desenvolvimento é outro, estando na fileira da frente em termos de qualificação 
e desempenho.  

Existe ainda outro factor para o qual, em nome da coerência política mínima, não têm 
justificação que é o facto de Portugal ser o penúltimo país da União Europeia em termos de 
desigualdades sociais. Na última década as desigualdades sociais aumentaram em Portugal e 
isso não tem a ver com o problema de riqueza mas sim com justiça social, porque as políticas 
sociais dos últimos Governos têm sido nesse sentido. Exemplos disso são as questões de justiça 
fiscal como a não taxação das mais valias, nomeadamente das que decorrem das transacções 
mobiliárias, de toda a especulação financeira, o IRC que é benévolo para com as instituições 
financeiras contrariamente aquilo que é feito para as pequenas e médias empresas. Estas são 
questões que, em nome de qualquer princípio elementar de esquerda, não há ninguém que tenha 
coerência política para as defender e poder justificar. Nesta última década não se estão a diminuir 
as desigualdades mas sim a aprofundá-las tal como os indicadores apontam. 

Em relação à questão da idade da reforma não ir ser alterada diz que a Sra. Membro Carla 
Oliveira se esqueceu de referir que as penalizações para as aposentações antecipadas, na 
administração pública, passaram de quatro e meio por cento para seis e meio, quando o Governo 
se tinha comprometido que vigorasse os quatro e meio por cento num período transitório. Agora 
de uma forma abrupta altera para seis e meio por cento o que leva a que alguns funcionários 
públicos, numa situação de desespero, estejam a pedir a aposentação de uma forma precipitada 
levando a que a aposentação seja reduzida, nalguns casos, em cerca de sessenta por cento. A 
agravar toda esta situação foi ainda aprovada no Orçamento de Estado uma outra medida que 
leva a que seja não seja tomado como referência o último mês de vencimento do ano de 2005. 
Termina dizendo que tudo isto é um despudor que, em nome de qualquer princípio de esquerda, o 
levaria a envergonhar-se se estivesse no lugar dos membros da bancada do PS. 

 
Sra. Dra. Carla Oliveira do PS, diz que em relação à última intervenção gostaria de referir 

duas questões. 
 Sente-se um pouco confusa por estar com a sensação que está na Assembleia da 

República e que foi promovida a deputada tendo, nessa qualidade, de discutir o Orçamento de 
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Estado. Em sua opinião a discussão deveria ser mais centrada nos problemas do concelho, 
apesar dos problemas do país poderem afectar o concelho. 

Em relação à referência feita pelo Sr. Membro Valentim Pinto, acerca do pouco 
investimento tecnológico no país, diz que se há coisa que não se pode acusar o Governo PS é de 
haver pouco investimento tecnológico. Relativamente aos baixos salários, gostaria de relembrar 
que o salário mínimo, apesar de ser baixo, ainda há pouco tempo foi aumentado. O Governo PS 
contribuiu para que os medicamentos genéricos sejam gratuitos para os idosos, para que haja um 
subsídio de idosos, para o aumento da escolaridade obrigatória, para o sistema das novas 
oportunidades que tem contribuído para que muitas pessoas vejam reconhecidas as suas 
competências. O Governo do PS tem feito muito com o pouco que tem, sendo óbvio que numa 
altura de crise não se pode pedir às empresas que paguem mais ordenados do que têm pago até 
agora. Há que ter em consideração que se, se, for por essa via o que irá acontecer é que as 
empresas acabarão por fechar aumentando o desemprego, o que é bem pior. 

 
Sr. Carlos Guinote do BE, em resposta à Sra. Membro Carla Oliveira gostaria de dizer 

que constata que a mesma vive bem com as centenas de milhares de desempregados que 
existem e que ficou muito satisfeita depois do Governo ter informado que idade de reforma não iria 
ser aumentada. Termina dizendo que com isto o PS fica muito bem visto. 

 
Sr. Domingos Rodrigues da CDU, em nome da sua bancada gostaria que o PS 

explicasse onde é que o país tem crescido e se para as empresas não encerraram onde estão os 
trabalhadores que têm sido despedidos todos os dias.  

Diz que a Sra. Membro Carla Oliveira deve andar muito distraída sobre o que se passa no 
país ao dizer que o Governo deu vinte e cinco euros de aumento no salário mínimo nacional. 
Refere que o Governo não deu nada, foi negociado com o patronato, com as associações 
sindicais sendo aprovado no final das conversações. O Governo não dá nada, antes pelo contrário 
tira. Segundo os dados oficiais no mês passado foram despedidos, por dia, no distrito de Setúbal 
trinta e sete trabalhadores.  

Gostaria de dizer que pela primeira vez está de acordo com a Sra. Membro Carla Oliveira 
quando esta diz que se deveriam discutir mais os problemas do concelho e foi por essa razão que 
falaram no PIDDAC e não no Orçamento de Estado. Pergunta de onde é que vêm os seis mil 
euros atribuídos a Palmela no PIDDAC. Pede para que, ao menos, falem das coisas com 
coerência, com realidade e com verdade. Termina dizendo que cada vez se vive pior por culpa do 
Governo do Partido Socialista. 

 
Sr. Engº. Fernando Nascimento do CDS/PP, diz que ficou chocado com a intervenção da 

Sra. Membro Carla Oliveira do PS. Registou que para as empresas não fecharem o ordenado 
mínimo não poderá aumentar mais, pelo que pergunta se nos anos anteriores o ordenado mínimo 
não era mais baixo e isso não obstou a que empresas fechassem. Diz que há que ter a coragem 
de mexer no PEC, de baixar o IRC e o IVA como incentivo às exportações, de dar saúde às 
empresas porque o ordenado mínimo não serve de desculpa. 

 



 
 

  
     

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PALMELA 
         

Mandato 2009/2013 
 
 

 
 

7

Sr. Dr. Raul Cristóvão do PS, refere que existiram algumas manifestações num tom que 
em sua opinião são desadequadas. 

Diz que o Sr. Membro Domingos Rodrigues deve estar distraído, ou ter más intenções nas 
afirmações que fez, porque a bancada do PS votou favoravelmente a Moção do PIDDAC. 

Gostaria de relembrar ao Sr. Membro Fernando Nascimento que os patrões não queriam o 
aumento de vinte e cinco euros e ao Sr. Membro Domingos Rodrigues que foi por imposição do 
Governo que a medida foi para a frente. Por isso não vale a pena fazer do Partido Socialista o 
inimigo principal porque para a CDU não deve ser o Partido Socialista. Se continuar com essa 
vertente demagógica nunca se chegará a acordo em relação ao que é fundamental para o país 
que é resolver os problemas sociais e dos trabalhadores. 

 
Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Mesa coloca a Moção à votação 

tendo sido aprovada, por maioria, com 16 votos a favor (15 da CDU e 1 do BE), 6 votos contra (5 
do PS e 1 do PSD) e 2 abstenções do CDS/PP. 

 
 

 Sr. Engº. Fernando Nascimento do CDS/PP apresenta Moção “Solidariedade para com o 
povo/população da Ilha da Madeira” que ficará apensa à acta. 

 
Sr. Presidente da Mesa, coloca a Moção à admissão tendo sido admitida, por 

unanimidade, com 24 votos a favor (15 da CDU, 5 do PS, 1 do PSD, 2 do CDS/PP e 1 do BE). 
De imediato pergunta se algum Membro pretende intervir na discussão da Moção. 
 
Sr. Carlos Guinote do BE, diz que com toda a compreensão pelo que se passa na 

Madeira, com o sofrimento do povo e toda a compreensão e sentir do povo português, se 
estivesse a falar para a comunicação social nacional não diria o que irá dizer.  

Como autarcas não podem perder de vista as causas do que aconteceu. Nem na Madeira, 
nem no continente, se aprendeu nada com o que aconteceu em 1803 onde morreram seiscentas 
pessoas. Depois disso muitos técnicos apontaram para o perigo, e a evidência, de acontecimentos 
do mesmo género. Tanto os Governos da Madeira, como os nacionais, compactuaram com aquilo 
a que ousa chamar “crime” e “crime de dolo”, porque era conhecido que em condições 
climatéricas como as que ocorrem frequentemente na Madeira aquilo poderia acontecer. As 
construções não pararam de acontecer, inclusive hospitais, instalações de bombeiros e polícia, 
escolas, em locais onde as águas deveriam correr e obstruindo as ribeiras. Em momento oportuno 
surgirá uma discussão sobre este “crime” que foi sendo feito ao longo dos tempos com a anuência 
dos Governos e dos autarcas da Madeira. 

 
Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP, dirigindo-se ao Sr. Carlos Guinote diz que 

compreende as declarações feitas porque demonstram falta de conhecimento.  
Existe uma lei nacional, aplicada na Madeira, que considera apenas e só que as linhas de 

água devem estar regularizadas para a cheia centenária sendo que a ilha da Madeira tem linhas 
de água regularizadas pelas cheias muito superiores á centenária.  
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Diz ainda que não foi devido a impermeabilização, nem a erros de ordenamento, que as 
cabeceiras das linhas de água cederam. Teria razão se as passagens hidráulicas estivessem mal 
dimensionadas e não comportassem a cheia centenária. Foi o Parlamento do país que fez as leis, 
talvez juristas e advogados, e não técnicos dessas áreas e por isso os cem anos deveriam ser 
duzentos ou trezentos anos. O que aconteceu na Madeira foi uma cheia superior a quinhentos 
anos e isso não é previsível, como não é previsível o comportamento das montanhas e dos solos 
e o volume de movimentação de terras que são arrastadas face a chuvadas com intensidades de 
precipitação de que não há memória. 

Refere que o Sr. Carlos Guinote tem alguma razão mas não ao pôr a culpa no Governo do 
país nem no Governo da Madeira, mas talvez na Assembleia da República, tendo em conta que 
este tipo de fenómenos ocorrem com mais frequência, que poderia ter alterado a lei há mais 
tempo. A série de factores naturais que ocorreram não são por culpa de erros de ordenamento do 
território, apesar de existirem na Madeira como existem em Portugal, no distrito de Setúbal e no 
concelho de Palmela. 

Termina solicitando uma rectificação na Moção, sugerida pela bancada do PS, onde se lê 
Governo Regional da Ilha da Madeira deverá ler-se Governo Regional do Arquipélago da Madeira. 

 
Sr. Carlos Guinote do BE, dirigindo-se ao Sr. Membro Fernando Nascimento diz que este 

lhe chamou ignorante pelas afirmações que fez. Diz não ser geógrafo nem técnico, e apenas falou 
baseando-se em afirmações de técnicos que são do conhecimento geral. 

Termina dizendo que o BE votará favoravelmente a Moção.  
 
Sr. Dr. Valentim Pinto da CDU, refere que a bancada da CDU está genericamente de 

acordo apesar de alguma terminologia que não lhes parece ser fundamental. 
Entendem que o momento presente, e por isso a Moção que irão apresentar não faz 

referência a esse facto, não é o adequado para avaliações técnicas e de responsabilidades 
políticas. É um momento de solidariedade, é o momento de enterrar os mortos e cuidar dos vivos, 
e é isso que deve ser sublinhado. 

É evidente que os índices de pluviosidade que caíram na ilha da Madeira foram anómalos, 
que a orografia do território tem características que potenciam este tipo de calamidades, mas não 
é menos verdade que construir em leitos de ribeira, nas escarpas das serras onde os solos são 
mais baratos, nas zonas urbanas onde existem planos directores municipais que permitem índices 
de construção com os resultados que foram visíveis denotam erros de ordenamento do território 
que não são exclusivos da ilha da Madeira.  

 
Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Mesa coloca a Moção à votação 

tendo sido aprovada, por unanimidade, com 24 votos a favor (15 da CDU, 5 do PS, 1 do PSD, 2 
do CDS/PP e 1 do BE). 

 
  

 Sr. Engº. José Charneira da CDU apresenta Moção “Plano de Ordenamento do Território 
da Área Metropolitana de Lisboa” que ficará apensa à acta. 
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Sr. Presidente da Mesa, coloca a Moção à admissão tendo sido admitida, por 
unanimidade, com 24 votos a favor (15 da CDU, 5 do PS, 1 do PSD, 2 do CDS/PP e 1 do BE). 

De imediato pergunta se algum Membro pretende intervir na discussão da Moção. 
 
Sr. Dr. Valentim Pinto da CDU, refere que a bancada da CDU apresentou a presente 

Moção porque ficaram surpresos, e até algo perplexos, pela posição tomada pelos Srs. 
Vereadores do Partido Socialista, na última reunião de Câmara, quando criticaram a posição 
unânime tomada pelos membros da Junta Metropolitana de Lisboa.  

Recorda que a Resolução do Conselho de Ministros, nº. 92/2008 de 18 de Maio, na 
sequência da mudança da localização do aeroporto para a zona de Alcochete, refere que: 
“…torna-se necessário deste modo promover a alteração do PROTAML com carácter de urgência 
e de forma pragmática atentas a evoluções das perspectivas de desenvolvimento económico e 
social que lhe estão subjacentes e à necessidade de estabelecer um quadro de referência 
actualizado para os PDM’s da Área Metropolitana de Lisboa …”.  

A alteração ao plano demorou dezoito meses e a Junta Metropolitana pediu a extensão do 
prazo em análise até vinte e oito de Janeiro. O que se pretende saber é quais as consequências 
deste tipo de adiamento. O Partido Socialista diz que o adiamento, e a manutenção das medidas 
preventivas, causam prejuízos à região. A questão que se coloca é que relativamente às 
consequências a quem é que neste momento deve ser imputada a responsabilidade. 

Do texto da Resolução resulta como claro que o documento deveria ter carácter de 
urgência e ser pragmático. Especialistas na área e a totalidade dos municípios da AML dizem que 
o documento ultrapassou em dimensão e profundidade aquilo que se desejava e era necessário e 
teve um carácter despesista desnecessário na ordem de mais de um milhão de euros.  

Recorda que os Presidentes de Câmara socialistas manifestaram-se contra a alteração 
considerando que a mesma era por um lado muito extensa e por outro lado não continha uma 
visão de política de coesão territorial para Área Metropolitana de Lisboa. 

Pelo exposto é de estranhar que a estrutura autárquica do Partido Socialista local tenha 
manifestado discordância com a posição manifestada unanimemente pelos municípios da AML. 
Seguramente que a distrital do Partido Socialista de Setúbal e de Lisboa não subscreveriam esta 
posição da estrutura autárquica de Palmela, ignorando se a concelhia de Palmela subscreve a 
posição, uma vez que entra em contradição flagrante com aquilo que os municípios do Partido 
Socialista subscreveram. Em sua opinião trata-se de uma atitude de solidariedade pessoal para 
com o Sr. Vereador Fonseca Ferreira, que à data seria coordenador da CCDR e logo responsável 
pelo documento, que é legítimo e salutar só que, quando resvala para o campo político, é 
criticável que se misture solidariedades pessoais com questões com a dimensão política que esta 
tem. 

Termina dizendo que na opinião da bancada da CDU a posição dos Srs. Vereadores do 
Partido Socialista é contraditaria do ponto de vista político. 

 
Sr. Dr. Raul Cristóvão do PS, diz que fica agradado quando o Sr. Membro Valentim Pinto 

fica cinco minutos a falar do Partido Socialista e a preocupação manifestada pela vida interna do 
partido. 
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Sabendo que a questão da solidariedade até na política é salutar e é fundamental, se há 
sítio onde a solidariedade é importante é na política, há também o facto de todos poderem pensar 
de maneira diferente. Os municípios socialistas têm as razões que a eles advêm e representam os 
interesses dos seus concelhos, em Palmela são analisadas as razões a nível local. 

Não sabe, não lhe interessa, nem está interessado na maneira como funciona 
internamente a CDU, ou o PCP, mas sabe como funciona o partido onde está, está bem e sente-
se bem porque tem o espírito de liberdade podendo não concordar e votar de forma diferente. 
Essa liberdade dá a hipótese de Palmela não ter o mesmo sentido de voto que outras Câmaras, 
que apesar de serem do Partido Socialista, tiveram.  

 
Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Mesa coloca a Moção à votação 

tendo sido aprovada, por maioria, com 19 votos a favor (15 da CDU, 1 do PSD, 2 do CDS/PP e 1 
do BE) e 5 abstenções do PS. 

 
 

 Sr. Carlos Guinote do BE apresenta Recomendação “Pela criação de Cara Municipal de 
Acolhimento Temporário de Mulheres, Crianças e Idosos vítimas de violência doméstica” que 
ficará apensa à acta. 

 
Sr. Presidente da Mesa, coloca a Recomendação à admissão tendo sido admitida, por 

unanimidade, com 24 votos a favor (15 da CDU, 5 do PS, 1 do PSD, 2 do CDS/PP e 1 do BE). 
De imediato pergunta se algum Membro pretende intervir na discussão da Moção. 
 
Sr. Carlos Guinote do BE, refere não haver ninguém que não conheça o que acontece 

em relação à violência doméstica. Por razões culturais há mulheres que aguentam todas as 
barbaridades que os maridos queiram fazer. 

Trata-se de um problema eminentemente cultural pelo que existe a necessidade de, nas 
escolas logo a partir do 1º. Ciclo, se fazer um trabalho de sensibilização das crianças para estes 
comportamentos que teria continuidade ao longo do percurso escolar. 

 
Sr. Pedro Taleço do PS apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
Em primeiro lugar congratula-se por este flagelo não ser culpa do Governo da República. 
Diz ser uma questão importante e preocupante, importando perceber o que é que a 

autarquia tem aferido na área. Importa, também, aferir a realidade antes de se partir para uma 
Recomendação. Os dados estatísticos não indicam números referentes ao concelho de Palmela, 
pressupondo-se que existam casos, à semelhança de outros concelhos, que estão escondidos, 
que não são fáceis de tratar e que têm que ser acompanhados por equipas competentes e 
bastante especializadas. Desconhecem se existe essa resposta no concelho e se, existindo, 
existe qualidade na mesma. 

Aproveita para discordar um pouco do Sr. Membro Carlos Guinote no que diz respeito a ser 
uma questão cultural. Não se trata apenas de uma cultural e reflecte-se numa multiplicidade de 
aspectos que não são apenas culturais. Não existe violência doméstica por tradição, trata-se de 
um fenómeno com uma complexidade muito maior. 
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Á partida a bancada do Partido Socialista votará favoravelmente, considerando que a 
criação de equipamentos municipais deve ser criteriosa em relação à realidade e às verdadeiras 
necessidades inerentes a este tipo de equipamento. 

Aproveitam a ocasião para referir outras questões sociais porque, porventura, um trabalho 
mais apurado na área da sexualidade juvenil poderia ajudar a melhoria deste trabalho nas escolas 
com parcerias com os centros de saúde. Existe uma série de outros trabalhos, uns que admitem 
ser bem feitos e outros nem tanto, e questões laterais em relação à violência doméstica que têm 
que ser abordados e trabalhados antes de se criar uma Casa de Municipal de Acolhimento 
Temporário uma vez que resolve o problema mas não ataca o cerne da questão. 

 
Sr. Dr. Valentim Pinto da CDU, refere que a posição da bancada da CDU é reconhecer, e 

estarem de acordo, que a violência doméstica é uma realidade que cresce de forma silenciosa e 
cobarde entre quatro paredes, não valendo muito avaliar sociologicamente as razões que levam a 
isso. 

Quanto à proposta do BE, estranham o facto de no ponto dois serem referidas várias 
instituições e associações que deveriam trabalhar no âmbito da Casa Municipal, concretamente a 
APAV, o IAC, a UMAR, não sendo referido o MDM que foi seguramente um lapso ideológico, ou 
partidário, lamentável por parte duma estrutura de esquerda como é o BE. Ainda mais lamentável 
é a omissão de qualquer referência à obrigatoriedade da Segurança Social, uma vez que é 
remetido para a Câmara Municipal a responsabilidade de um equipamento desta natureza. 
Gostaria ainda de referir que este tipo de estruturas, de uma maneira geral, não dá acolhimento às 
mulheres residentes no próprio concelho. Por razões de confidencialidade, de reserva e de 
segurança acolhem, normalmente, mulheres de concelhos limítrofes. 

Entendem, sendo a posição da CDU, que a Recomendação faria mais sentido se fosse 
apresentada ao CLASP que é a rede social. O Conselho Local de Acção Social é uma estrutura 
de parceria, com enquadramento legal, onde existem vários parceiros como a Câmara Municipal, 
a Segurança Social, e muitas outras instituições. No âmbito do Plano de Desenvolvimento Social, 
recentemente aprovado nesta estrutura, faria todo o sentido este Recomendação ser aí discutida 
e avaliada a sua pertinência bem como os recursos necessários à efectivação da obra. Trata-se 
duma proposta desadequada uma vez que é apresentada à Câmara Municipal, pelo que o sentido 
de voto da bancada da CDU será contra a proposta pelas razões já aduzidas. 

 
Sr. Engº. Fernando Nascimento do CDS/PP, tendo em contra a afirmação do Sr. Membro 

Pedro Taleço do PS diz não poder ter certezas absolutas se este flagelo é ou não culpa do 
Governo, uma vez que o aumento da crise leva ao aumento da violência. De 2008 para 2009 a 
crise agravou-se bastante em Portugal e o aumento foi de cento e vinte e oito e meio. Uma vez 
que não existem dados concretos teria que ser feito um estudo nesse sentido. 

O Sr. Membro Carlos Guinote diz tratar-se de uma questão cultural e que nas escolas 
deveria ser feito o acompanhamento, só que na proposta não existe nenhuma Recomendação ao 
Governo nesse sentido.  

A proposta está bem elaborada, está exaustiva mas esquece uma questão. Estamo-nos a 
cingir ao concelho de Palmela uma vez que a Recomendação é feita ao Município de Palmela. 
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Pergunta se existe algum estudo na posse do BE que defina o número de mulheres que procuram 
este tipo de ajuda no concelho. 

Concorda com o Sr. Membro Valentim Pinto quando este diz que convém que as mulheres 
do concelho que são agredidas não fiquem próximo dos seus agressores. Em sua opinião esta 
proposta faria sentido se fosse num âmbito intermunicipal e não concelhio. 

 
Sr. Carlos Guinote do BE, quanto à intervenção do Sr. Membro Valentim Pinto, sobre a 

ausência do MDM, diz que os órgãos de comunicação social terão alguma culpa porque não está 
suficientemente informado sobre o trabalho desta organização. Se o problema fosse só esse 
admitiriam a sugestão do MDM ser contemplado, só que verifica que foram introduzidos outros 
problemas pela bancada da CDU. 

Diz que o Bloco de Esquerda está só a fazer uma Recomendação, pelo que caberá à 
Câmara de Palmela ajuizar da necessidade de colocar em prática uma estrutura desta natureza. É 
evidente que a obra terá que ser orçamentada e solicitados apoios ao poder central, como 
acontece em todos os municípios. 

Respondendo ao Sr. Membro Fernando Nascimento diz que este não está bem ao corrente 
do que acontece porque são muitas as mulheres que são violentadas pelos maridos. Não sabe 
números exactos mas tendo conhecimento do que acontece é suficiente para se pensar no 
problema. Caberá à Câmara de Palmela verificar quais as necessidade do concelho para levar 
para a frente uma obra desta natureza.  

  
Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Mesa coloca a Recomendação à 

votação tendo sido reprovada, por maioria, com 6 votos a favor (5 do PS e 1 do BE), 16 votos 
contra (15 da CDU e 1 do PSD) e 2 abstenções do CDS/PP. 

 
 

 Sr. Fernando Baião da CDU apresenta Moção “Portagens A12 (troço Montijo/Pinhal Novo 
e A2/A12 (troço Palmela/Setúbal)” que ficará apensa à acta. 

 
Sr. Presidente da Mesa, coloca a Moção à admissão tendo sido admitida, por 

unanimidade, com 24 votos a favor (15 da CDU, 5 do PS, 1 do PSD, 2 do CDS/PP e 1 do BE). 
De imediato pergunta se algum Membro pretende intervir na discussão da Moção. 
 
Sra. Dra. Carla Oliveira do PS, informa que a bancada do PS está maioritariamente de 

acordo com o texto da Moção. Concordam que se as portagens não foram aumentadas no 
restante troço isso também não deverá acontecer nesta zona, mas não concordam com o pedido 
de abolição das portagens. Se a CDU concordar alterar o texto votarão a favor, caso contrário não 
o poderão fazer porque não concordam com essa medida. 

 
Sr. Carlos Guinote do BE, diz achar indecente quer o aumento da portagem quer a 

existência da portagem tendo em conta que em diversos países, incluindo Portugal, percorrem-se 
quilómetros sem se pagar portagem. É indecente, imoral e contra os interesses das populações 
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que não só se aumente como se mantenha a portagem num troço tão pequeno, entre Palmela e 
Setúbal, sabendo-se à partida das dificuldades de mobilidade que existem no concelho. 

 
Sr. Presidente da Mesa pergunta à CDU se acolhe a alteração proposta pela bancada do 

PS. 
 
Sr. Engº. José Charneira da CDU, diz que irão manter a Moção exactamente como foi 

apresentada porque tem dois objectivos. Por um lado é o critério, que não é perceptível, de só 
terem sido aumentadas estas portagens e por outro lado é a questão relacionada com uma Moção 
apresentada pela bancada da CDU em 2002 ou 2003 sobre a abolição destas portagens pelo 
facto de não existirem alternativas à EN 252 e EN 379. 

Outra questão a realçar é que desde há trinta anos nenhum dos Governos investiu nas vias 
de comunicação do distrito de Setúbal, uma vez que tirando as auto-estradas não se fez 
rigorosamente nada. Trata-se de um desinvestimento numa parte importante da Área 
Metropolitana, numa parte que gera muita riqueza para o país e onde foi colocado o estigma de 
não se criarem acessibilidades. 

Em relação a outras zonas do país, nomeadamente na zona metropolitana do Porto, a 
população desta zona está prejudicada porque tem que pagar portagens para se deslocar para a 
zona norte da Área Metropolitana de Lisboa. Recorda também que houve intenção de serem 
criadas portagens nas scuts e até agora não aconteceu. 

Gostaria de recordar que também foi o Governo do PS que fez a concessão das estradas 
nacionais, sendo que actualmente a maior parte dessas estradas não são do estado e estão 
concessionadas a empresas privadas. Á saída de Águas de Moura está colocada uma placa que 
diz “Estradas da Planície”, do grupo Somague, que significa que aquela estrada foi concessionada 
(dada) durante trinta e cinco anos a uma empresa privada para fazer a sua manutenção e 
conservação pagando o Estado esse serviço. Pergunta se as Estradas de Portugal não teriam 
possibilidade de fazer esse serviço, que em sua opinião tinha. Trata-se de uma política claramente 
de desmantelamento das empresas públicas e de passar tudo o que seja público, e rentável, para 
os privados. 

 
Sr. Joaquim Caçoete da CDU, reforçando a anterior intervenção diz que foi colocado em 

proposta de PIDDAC a via variante à EN 252, ligação Pinhal Novo/Palmela, tendo em conta o que 
é referido no texto da Moção. Deste modo não faz sentido que não existindo alternativa haja 
pagamento de portagens, pelo que requerem a sua abolição. 

 
Sr. Engº. Fernando Nascimento do CDS/PP, diz que faz todo o sentido que a Moção 

mantenha o texto com que foi apresentada. 
Relembra que já foi aprovada neste órgão uma Moção solicitando a abolição das 

portagens, pelo que o sentido de voto do CDS/PP será favorável. 
Não tendo a ver com a forma como foi apresentada a Moção da CDU, gostaria de 

manifestar uma preocupação. Parece-lhe que esta situação é uma perseguição ao concelho de 
Palmela, tendo em conta que o PIDDAC é uma autêntica vergonha e que a nível nacional só duas 
portagens é que foram aumentadas e são em Palmela. Pergunta porquê? 
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Sra. Dra. Carla Oliveira do PS, reafirma que a bancada do PS não concorda com o 

aumento das portagens e que concordam com o Sr. Membro Fernando Nascimento quando este 
diz que não faz sentido haver aumento só nestas portagens. 

Faria sentido solicitar a abolição da portagem se não existisse alternativa. Vive em Palmela 
e desloca-se várias vezes quer a Setúbal, quer a Pinhal Novo partindo da Volta da Pedra e não 
tem necessariamente que ir pela auto-estrada para lá chegar. Reconhece que em horas de ponta 
há congestionamento de trânsito, só que não se pode pedir a abolição de todas as portagens 
quando existem vias alternativas. 

Caso a CDU mantenha o texto apresentado na Moção, o PS não poderá votar 
favoravelmente pelas razões já aduzidas. 

 
Sr. José Cardoso do PSD, refere que o PSD irá votar favoravelmente a Moção e que tem 

ouvido com muito interesse as intervenções que têm vindo a ser feitas. 
Gostaria de alertar que todos terão que estar preparados para o pior, porque todos terão 

que lutar pelo concelho e defender os seus interesses. Não há dúvida que o distrito de Setúbal é, 
normalmente, marginalizado pelos Governos e cabe aos autarcas do distrito bater o pé por mais 
investimento. 

Não há alternativa às Estradas Nacionais porque não há investimento nessas infra-
estruturas há imensos anos, fazendo com que o seu estado actual seja péssimo.  

Apesar de tudo espera que a Plataforma Logística e o Aeroporto sejam construídos, só que 
essas estruturas também irão trazer mais problemas às nossas estradas que irão ficar ainda mais 
degradadas. 

Diz que a Moção tem oportunidade e aproveita para referir que a manifestação que se 
realizou foi de toda a justeza e é assim que se ganha: lutando pelas causas. 

 
Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Mesa coloca a Moção à votação 

tendo sido aprovada, por maioria, com 19 votos a favor (15 da CDU, 1 do PSD, 2 do CDS/PP e 1 
do BE) e 5 abstenções do PS. 

 
 

 Sra. Cecília Sousa da CDU apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
 De imediato apresenta Moção “Solidariedade com a população da Madeira” que ficará 
apensa à acta. 

 
Sr. Presidente da Mesa, coloca a Moção à admissão tendo sido admitida, por 

unanimidade, com 24 votos a favor (15 da CDU, 5 do PS, 1 do PSD, 2 do CDS/PP e 1 do BE). 
De imediato pergunta se algum Membro pretende intervir na discussão da Moção. 
 
Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP, diz que a CDU ao apresentar esta Moção parece 

de direita e o CDS/PP de esquerda, porque só se referem às vítimas mortais quando os prejuízos 
materiais são maiores. 
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Propõem que a Moção seja remetida para os mesmos órgãos constantes na Moção 
apresentada pelo CDS/PP. 

Termina dizendo que irão votar favoravelmente a Moção. 
 
Sr. José Cardoso do PSD, não participou na discussão da outra Moção sobre a Madeira 

mas gostaria de o fazer agora. 
Diz que quando visitou a Madeira viu uma senhora de idade avançada subir por aquelas 

ladeiras com uma saca de batatas à cabeça. Com este exemplo quer dizer que na Madeira não há 
terra para se cultivar. 

Em sua opinião é de um oportunismo muito baixo vir, neste momento, fazer acusações em 
relação ao ordenamento do território. Gostaria de saber em que sítio do país ou do mundo não se 
cometem barbaridades em termos urbanísticos. O que aconteceu na Madeira não podia ser 
previsto, uma vez que o excesso de precipitação aliado à neve que existia nas serras fez com que 
as terras fossem arrastadas. 

Termina dizendo que votará favoravelmente a Moção elogiando a forma como foi 
apresentada. 

 
Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Mesa coloca a Moção à votação 

tendo sido aprovada, por unanimidade, com 24 votos a favor (15 da CDU, 5 do PS, 1 do PSD, 2 
do CDS/PP e 1 do BE). 

 
Sr. Presidente da Mesa, informa que dá por terminada a apresentação das Moções 

passando de imediato a palavra ao Sr. Membro Fernando Baião, Presidente da Junta de 
Freguesia de Palmela, para efectuar um esclarecimento 

 
Sr. Fernando Baião da CDU, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de 

Palmela apresenta esclarecimento relativamente à situação apresentada pelo Sr. Fernando 
Contente, na sessão realizada em 18.12.2009, sobre a funcionária Magnólia Contente que ficará 
apenso à acta. 

 
Sr. Presidente da Mesa, refere que o assunto veio à colação a esta Assembleia Municipal 

tendo na ocasião dito que o mesmo deveria ser tratado em sede de Assembleia de Freguesia. 
Deste modo fica esclarecido o motivo porque o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Palmela 
prestou o esclarecimento. 

De imediato, pelas 23,15 horas, informa se irá realizar um pequeno intervalo. 
 
Pelas 23,25 horas o Sr. Presidente da Mesa reinicia a sessão.  
 
Srs. Engº. Fernando Nascimento do CDS/PP e Pedro Serigado da CDU encontram-se 

ausentes da sala. 
 
 Sr. Presidente da Mesa refere que, por lapso, no período inicial da sessão não colocou à 
aprovação a minuta das actas pedindo desculpa pelo facto. 
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 De imediato coloca à aprovação as minutas das actas nºs. 01 de 30.10.2009, 2 de 
05.11.2009, 3 de 26.11.2009, 4 de 18.12.2009 e 5 de 21.01.2010, dispensando-se a sua leitura 
em virtude de terem sido previamente distribuídas. Foram aprovadas, por unanimidade, com 22 
votos a favor (14 da CDU, 5 do PS, 1 do PSD, 1 do CDS/PP e 1 do BE). 
 
 Uma vez que ainda se encontra a decorrer o período de Antes da Ordem do Dia pergunta 
se algum Membro pretende intervir. 
 
 Srs. Engº. Fernando Nascimento do CDS/PP e Pedro Serigado da CDU, retomaram 
participação nos trabalhos cerca das 23,30 horas. 
 
 Sr. Carlos Guinote do BE, dirigindo-se à Sra. Presidente da Câmara diz ter tido 
conhecimento que a rede de protecção do furo de abastecimento junto à Playhouse foi destruída e 
que o terreno adjacente ao furo foi incorporado no terreno da Playhouse. Pergunta se o terreno 
era da Câmara, se foi vendido e por quanto. 
 
 Sr. Dr. Francisco Piteira Santos do CDS/PP apresenta cumprimentos a todos os 
presentes. 
 De imediato e usando do Direito de Oposição e Defesa da Honra faz a seguinte 
intervenção:  
“Pelo que perpassou nesta Assembleia, na Sessão Extraordinária de 21/01/2010 que eu 
representante do CDS faltei à palavra dada em sede de constituição da Comissões Permanentes. 
O que é de todo falso e posso prová-lo. 
  Assim como sabeis o CDS está, pela primeira vez, representado nesta Assembleia. Foi 
para nós uma grande vitória. É para nós, também, uma grande responsabilidade.   
 Temos a consciência da importância do mandato que nos foi conferido pelos Palmelenses. 
Quiseram uma nova voz na gestão autárquica do nosso concelho e acreditaram no CDS. Os 
membros desta Assembleia eleitos na lista do CDS tudo farão para, responsavelmente, 
corresponder. 
 O CDS votou contra a proposta de constituição das comissões municipais na Assembleia 
de 21 de Janeiro último por entender não estar a ser cumprido o estatuído em termos regimentais. 
 O Regimento da Assembleia Municipal estatui no seu art. 22º, alínea a), o direito dos 
Grupos Municipais a participar nas Comissões indicando os seus representantes. 
 A referida proposta indicava, limitava e impunha unilateralmente a presença do Grupo 
municipal do CDS-PP em duas comissões e a exclusão de assento em todas as restantes.  
 No quadro regimental, em nenhum momento é feita qualquer restrição ao direito de 
participação ali consagrado. Antes pelo contrário. Num exemplar tributo à democracia 
representativa, que muito deve honrar Palmela e esta assembleia, o presente Regimento, em 
coerência sistemática, desenvolve-o e consubstancia-o. 
 Na justa medida do que atrás afirmamos, o princípio da participação é, também, 
reconhecido, especificadamente, em sede da composição das comissões, nomeadamente no seu 
art. 40º. De facto, ao afirmar “a representatividade das respectivas formações políticas, de forma a 
todas poderem intervir ”, a referida norma estabelece, objectivamente, o direito de tomar parte, 
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vinculando assim, em nosso entender, a condução do processo de composição das referidas 
comissões à faculdade da presença de qualquer força política interessada. 
 E o CDS está interessado. Somos portadores de valores e princípios que foram votados e 
aceitamos representar. É essa a nossa função primordial no quadro desta assembleia. 
 Temos, hoje, no exercício dos mandatos que nos foram confiados e no quadro das 
competências atribuídas, de responder às necessidades e expectativas do presente, mas 
também, contemporaneamente, de preparar e garantir o futuro.  
 Os direitos fundamentais, a família, a cidadania e a comunidade, o trabalho, a associação, 
o voluntariado e a autonomia, são conceitos que no CDS conhecemos bem. Constituem o nosso 
referencial axiológico e encontram-se, invariavelmente, como não podia deixar de ser, nas nossas 
propostas políticas a apresentar no quadro desta Assembleia.  
 Acreditamos que o actual modelo de gestão autárquica não defende as actuais 
necessidades do concelho. Palmela cresceu na última década mais de um milhar de habitantes 
por ano e tem de dar resposta a um novo contexto administrativo e socioeconómico.  
 O CDS tem propostas e quer ter assento nas Comissões Municipais para poder exercer o 
seu trabalho. Não prescindimos do direito de participação conferido pelo regimento e disso demos 
conhecimento, em requerimento apresentado ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, no 
passado dia 1 de Fevereiro. 
 Fizemo-lo por imperativo de consciência. Estávamos, como sempre estaremos, vinculados 
ao dever de observar respeitosamente as normas regimentais e assim garantir a representação 
política efectiva de todos os Palmelenses que nos conferiram mandato. 
  Até à presente data, em termos processuais já extemporânea, não nos foi ainda facultada 
nenhuma informação ou a competente decisão ao requerimento apresentado. 
 A manutenção desta situação, impede o exercício do nosso mandato na sua plenitude e 
consubstancia, em nosso entender, uma denegação de um direito regimental com o qual não nos 
podemos conformar.  
 Entendemos que é aqui, na nossa Assembleia, sede do nosso mandato, que devemos 
enunciar os nossos propósitos, mas declaramos, também, desde já, que, mantendo-se a 
irregularidade na composição das Comissões Municipais, o CDS procurará em todas as instâncias 
legais instituídas o cumprimento do determinado em termos regimentais. 
 Neste sentido, o Grupo Municipal do CDS-PP vem, hoje, nesta Assembleia, reiterar o 
pedido apresentado para ser integrado na composição das comissões municipais de que foi 
afastado e poder exercer, dentro do âmbito das competências e faculdades atribuídas, o mandato 
que nos foi conferido pelos Palmelenses.” 
 
 Sra. Dra. Carla Oliveira do PS relativamente à obra de “Drenagem de Brejos do Assa” faz 
a seguinte intervenção acompanhada de uma apresentação de fotos sobre a referida obra: 
 “Começo por dizer que fico sempre muito contente quando uma nova obra de 
requalificação do território se inicia no nosso concelho, uma vez que ele está tão carente das 
mesmas. 
 No entanto esta felicidade dura pouco… 
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 Referiu a Sra. Presidente na sessão de assembleia onde foi discutido o Orçamento para 
2010 e acerca do mesmo e passo a citar: pág. 12 da acta da referida reunião que acabamos de 
aprovar. 
 Pois diz então a Sra. Presidente que existem um conjunto de opções para melhorar a 
qualidade de vida das populações no que diz respeito ao saneamento. 
 Por essa razão começo por pedir, como membro da Assembleia Municipal e ao abrigo do 
regulamento desta, que seja solicitado pela mesa à Câmara Municipal de Palmela todo o processo 
relativo à obra de construção do saneamento básico em Brejos do Assa. 
 E pelo pedido podem já perceber ao que se refere a minha intervenção: 
 Pois é! Como já referi fiquei muito contente quando percebi que se iam iniciar os trabalhos 
de construção da rede de saneamento básico em Brejos do Assa, mas por diversas razões esse 
contentamento tem vindo a diminuir. E porquê? 
 Ora a execução desta obra iniciou-se no final da Primavera ou início do Verão de 2009, 
(época pré eleitoral), com a execução a cargo da firma Unicabo Lda./Manuel de Almeida e Filhos, 
Lda. e com um valor de 629 892,43, que segundo a informação que tenho pelo menos uma parte 
foi retirada de um empréstimo contraído pela Câmara. 
 Arrancou a todo o gás, e tão rápido era o ritmo de trabalho que para não perder tempo 
foram abertas valas na estrada, onde foram colocadas as tubagens e imediatamente (para não 
incomodar muito a população) foram tapadas com terra e cobertas com uma camada de alcatrão 
para que não se levantasse muito pó. De louvar toda esta preocupação com o bem-estar da 
população. O que aconteceu foi que com tanta pressa e tanta preocupação em não incomodar a 
população por muito tempo esqueceram-se de enviar equipamentos adequados para compactar a 
terra, o que qualquer pessoa mesmo sem especialização na área sabe que deve ser feito. Pois é! 
 E quais foram as consequências deste pequeno esquecimento: 
 Actualmente existem zonas da estrada de Algeruz, local onde foi realizada a intervenção, 
que já abateram mais de cinquenta centímetros por mais de uma vez, há tampas de esgoto acima 
do nível da estrada mais de 15 cm, há valas que atravessam a estrada de um lado ao outro, há 
aceiros onde parece que entramos num pantanal, há pessoas que têm estragado os carros. 
 Parece que entramos numa estrada onde rebentaram bombas. 
 Podemos imaginar como estão os tubos, porque a terra não abate só por cima, também 
abate por baixo dos mesmos o que faz com que estes se dobrem e consequentemente se partam 
ou na melhor das hipóteses que percam o desnível necessário para que os fluidos sejam 
escoados. 
 Mas não pensem que eu deixei que tudo isto acontecesse sem alertar o responsável para 
o que iria acontecer. 
 Na época da campanha eleitoral, encontrei uma comitiva da CDU em Brejos do Assa, na 
qual se encontrava o então vereador responsável pela obra, actual Sr. Membro da Assembleia 
Engº José Manuel Charneira e perguntei-lhe se tinha ido ver com os seus olhos a excelente obra 
que estava a ser feita. 
 O Sr. Engº Charneira respondeu-me que realmente a obra estava excelente e que tudo iria 
ser alcatroado rapidamente com um tapete novo.  
Eu alertei-o para o facto da terra não ter sido compactada e para as consequências que isso iria 
ter, ao que o Sr. Domingos Rodrigues com a forma bastante alterada de falar que o caracteriza 
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me respondeu que se bem se lembra eu sou professora, não percebo nada de obras e que o Sr. 
Engº Charneira que é da área saberia muito melhor que eu como fazer a obra em condições. Que 
era o que estava a acontecer.  
 Pois é! Mas pelos vistos o Sr. Vereador Charneira não previu que aquela estrada iria 
ganhar muitas crateras, ou então previu mas a rapidez da obra, para que estivesse 
suficientemente avançada no dia das eleições, era mais importante que a sua boa execução 
(sempre ouvi dizer que depressa e bem não há quem). 
 O que é certo é que desde que as eleições aconteceram o ritmo de trabalho diminuiu 
significativamente, sendo que actualmente (talvez devido à condições climatéricas que se têm 
sentido nos últimos dois meses) a obra está praticamente parada, com deslocações de um veículo 
com três ou quatro técnicos, de vez em quando, para tapar os buracos provocados pelos tais 
abatimentos (como devem calcular com a chuva esses buracos não ficam tapados por muito 
tempo). Por exemplo na sexta-feira os operários estiveram a tapar alguns buracos, no Sábado tirei 
as fotos que vos mostrei e na segunda-feira já os buracos estavam abertos novamente. 
Curiosamente hoje, estavam várias equipas a trabalhar a tapar novamente os buracos com o 
mesmo material que tem sido sempre usado, tuvenan. 
 No meu entender quando se faz uma obra e se paga por essa obra, seja ela onde for, na 
minha casa, no meu local de trabalho, no meu concelho ou no meu país devo zelar para que essa 
obra seja feita nas melhores condições. Sempre que pagamos por um serviço devemos verificar 
que esse serviço está conforme o que foi acordado e eu não acredito que a câmara tenha 
acordado com quem executou a obra uma obra executada daquela forma, isto evita-se se houver 
uma boa fiscalização por parte da câmara à forma como os serviços contratados estão ser 
executados. 
 E por isso pergunto: 
 Quem se vai responsabilizar pela reposição da estrada na sua forma inicial? 
 Porque se a reposição for feita pelo mesmo empreiteiro será melhor fiscaliza-la bem para 
ver se a obra fica mesmo boa, o que não deixa de merecer críticas porque obras mal feitas de raiz 
são consequência de má fiscalização, indiciam mau trabalho da Câmara ou, o que não quero crer, 
algum compadrio.    
 Se a obra fosse do governo não faltariam criticas à má fiscalização e, talvez até se 
descobrisse forma de tentar incriminar o Governo e o 1º Ministro. Diz o ditado que quem tem 
telhados de vidro não deve atirar pedradas aos dos outros;  
 Mas pior que isso, será o facto de se estar a delapidar fundos da CMP que sempre se 
queixa da falta de receitas e do magro investimento, atirando culpas ao Governo. Ainda por cima 
quando esses fundos provêm de empréstimos, que serão pagos ao longo de muitos anos, 
impossibilitando a câmara de contrair outros empréstimos para outras obras.   
 Quem foram os técnicos da câmara que fiscalizaram a obra? Porque ainda hoje lá vi uma 
viatura da Autarquia que suponho esteja a fiscalizar a obra. 
 E agora quais as consequências desta má fiscalização? 
 Agora três situações podem acontecer: 

•  A primeira e pelo que a minha intuição me diz a mais provável: Vai-se deixar que os 
milhares de carros e camiões que passam nesta estrada diariamente façam o trabalho que 
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o tal equipamento esquecido não fez, entretanto tapa-se os buracos provocados pelos 
abatimentos e daqui por um ou dois anos colocamos um novo tapete de alcatrão. 

• A segunda hipótese é a de tapar, agora no final do Inverno, toda a estrada com alcatrão e 
esperar que as crateras voltem a aparecer só no próximo Inverno. 

• A terceira hipótese, que neste momento era a mais correcta, seria a de abrir novamente as 
valas, tapar e compactar alternadamente com a introdução de terra segundo o definido por 
técnicos especializados para o efeito, como dizem os manuais de Engª Civil e depois então 
colocar o alcatrão e deixar a estrada em boas condições e duradouras. 

 
 O que é que isto tudo significa: que da primeira vez podia logo ter sido bem feito! E só se 
gastava o dinheiro uma vez, e que custava exactamente o mesmo que custou fazer mal! 
 Significa que vamos pagar duas ou três ou mais vezes uma obra que podia ter sido bem 
feita à primeira! 
 Significa que não estamos a promover a tal qualidade de vida às populações e que ainda 
estamos a gastar dinheiro que é de todos nós para beneficio de muito poucos e prejuízo de todos 
os outros. 
 Significa que não vale de nada executar obras quando as mesmas acabam por deixar a 
população pior do que estava! Porque acredito que toda a população de Brejos do Assa ficaria 
muito satisfeita por finalmente no século vinte e um ter direito a saneamento básico, mas o que 
neste momento me é transmitido pela mesma é que mais valia ficar tudo como estava e 
continuarmos a ter uma estrada em condições. 
 Todos sabemos que a execução de uma obra implica durante a sua realização alguns 
incómodos para a população e todos compreendemos isso, o que não se compreende é que a 
realização de uma obra comprometa num futuro a longo prazo a qualidade de vida de uma 
população, que estava melhor antes da obra. Sim porque eu não estou aqui hoje porque a estrada 
tem buracos agora, que a obra ainda está a decorrer, estou aqui hoje pelo estado em que aquela 
estrada vai estar durante muito tempo, mesmo depois da obra terminar. E temos muitos exemplos 
destas situações no concelho. 
 Porque se, como disse o Deputado Domingos Rodrigues eu nada sabia do assunto por ser 
professora, espero que o Vereador que agora tem o pelouro das Obras (Dr. Álvaro Amaro), que 
como toda a gente sabe, toda a vida foi professor, saiba mais do que o anterior vereador que 
como já foi referido é Engenheiro.   
  E, se de facto, a reposição for mais bem fiscalizada que a execução da obra, então o Sr. 
Deputado Domingos Rodrigues não tem razão: não é preciso ser Engenheiro para se saber de 
obras e parece que os professores sabem mais sobre as mesmas. 
 Gostaria muito de estar aqui hoje a cumprimentar e felicitar a câmara pela boa realização 
de uma obra bastante necessária em Brejos do Assa mas infelizmente não o posso fazer. 
 Como Membro desta Assembleia eleita pelos munícipes deste concelho para fiscalizar a 
actividade da câmara comprometo-me a trazer aqui os desenvolvimentos desta obra até que a 
situação esteja resolvida. 
 Por tudo isto entrego ao presidente da mesa o Requerimento para a solicitação de toda a 
documentação referente a este assunto à Câmara Municipal de Palmela.” 
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 Sr. Presidente da Mesa relembra que, nos termos do Regimento, o período de 
intervenção dos munícipes é de sessenta minutos e o período de Antes da Ordem do Dia é de 
noventa minutos.  
 Neste sentido, e tendo em conta que não houve intervenções dos munícipes e que foram 
apresentadas muitas Moções, o período de Antes da Ordem do Dia terminará cerca das zero 
horas. Refere que será intransigente solicitando que as intervenções seguintes tenham em conta 
o que acabou de referir.  
 
 Sr. Pedro Taleço do PS apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
 Refere que a questão que vai colocar já está referenciada pela autarquia mas afecta a 
qualidade de vidas dos pinhalnovenses.  
 Diz que nasceu, cresceu e vive em Pinhal Novo e está a ser afectado pelo mesmo 
problema que lhe tem sido relatado por muitos munícipes que vivem nas mais variadas zonas de 
Pinhal Novo, quer seja no lado norte quer seja no lado sul.  
 O problema tem a ver com a pressão da água e é uma situação muito complicada, 
principalmente no período entre as oito e as nove da manhã, sendo que muitas famílias não 
conseguem efectuar a sua higiene pessoal porque os esquentadores não funcionam. A solução do 
problema passa por colocar bombas nos prédios ou mudar para sistemas de aquecimento de 
água a electricidade com um custo muito maior que o gaz natural.  
 Sabem que vai ser feita uma obra mas necessitam da garantia que a obra, para além de 
contemplar as novas urbanizações, irá resolver de vez um problema que se arrasta há dez anos. 
 Esta questão tem o intuito de dar a garantia aos munícipes que o empréstimo que foi 
contraído, para esta obra, não só vai prever o futuro do Pinhal Novo em termos de populações 
que aí venham a residir mas também que irá resolver os problemas de quem já lá vive. 
 
 Sra. Fernanda Esfola do PS apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
 De imediato apresenta a seguinte intervenção: 
 ” A histórica Freguesia de Marateca da qual me orgulho ser natural e sobretudo de ter sido 
eleita Presidente de Junta, é uma das mais antigas do Concelho de Palmela. A Freguesia de 
Marateca é um lugar de tradição mas também de futuro, e é a pensar no futuro que aqui quero 
trazer a esta soberana Assembleia algumas das necessidades primárias desta Freguesia. 
 É necessário o asfaltamento da Rua das Sesmarias do Pato no Bairro Margaça, em 
Cajados o asfaltamento da 2.ª fase da Rua 1.º de Maio, a repavimentação da 2.ª fase da Rua 9 de 
Março e a construção de passeios na Rua 25 de Abril; em Águas de Moura a construção de 
passeios na Rua Fundação Gulbenkian, a criação de um Posto da GNR, de um espaço Cultural 
de um Pavilhão coberto para a prática desportiva, a ampliação da E.B.1, a construção de um 
Centro de Dia e de um Lar para os nossos idosos; em Fernando Pó a cobertura do ringue da 
Associação e o asfaltamento da Rua Viriato Campos. A criação de espaços lúdicos para a 
ocupação de crianças e jovens em vários locais da freguesia aproveitando algumas escolas 
desactivadas, e a ligação da rede de saneamento básico e de abastecimento de água domiciliária 
a toda a freguesia. 
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 Sou consciente de que algumas das obras que referi não são da exclusiva 
responsabilidade do Município, contudo são como inicialmente referi as que julgo prementes. 
 Dirigindo-me ao Executivo Camarário quero publicamente saudar a iniciativa da viatura de 
atendimento móvel, projecto este de louvar que permite aos munícipes da Freguesia de Marateca 
tratarem de assuntos relacionados com a actividade municipal, sem se deslocarem a Palmela, até 
porque não dispomos de uma rede de transportes colectivos directos à sede de Concelho que 
sirva a população, e também porque somos a freguesia mais distante. Este projecto a funcionar 
nas localidades de Águas de Moura e de Cajados teve a maior receptividade por parte da 
população por isso julgo que o alargamento a outras zonas da freguesia como Fernando Pó, 
Bairro Margaça e a outro local em Cajados, faz todo o sentido assim como o aumento do tempo 
de atendimento, tendo já feito sentir essa necessidade ao Senhor Vereador responsável.” 
 
 Sr. Engº. José Charneira da CDU, em relação à questão apresentada pela Sra. Membro 
Carla Oliveira diz que anda por todo o concelho, passa por várias ruas e vai vendo os problemas 
que existem porque se preocupa com o concelho e não só com a sua rua. 
 Em relação à obra de Brejos do Assa informa que ainda está em execução e que devido 
ao rigor do Inverno não terá ainda sido possível terminá-la. O empreiteiro tem colocado recargas 
de tuvenan para tapar os buracos uma vez que não é possível colocar betuminoso por causa da 
chuva. 
 Da apresentação que viu existe apenas uma coisa em que lhe dá razão e que tem a ver 
com a sinalização da obra que poderá não estar devidamente colocada.  
 Recorda que a obra está em execução e que a Câmara tem garantias bancárias que foram 
apresentadas e que são válidas durante cinco anos, que é o período entre a recepção provisória e 
a recepção definitiva da obra. A recepção provisória só será feita quando a Câmara, mediante 
uma vistoria dos seus técnicos, achar que a obra está em condições de ser recebida e nos cinco 
anos seguintes existe a possibilidade de verificar se existem defeitos de construção cabendo ao 
empreiteiro a resolução dos mesmos. Se este não os resolver caberá à Câmara recorrer às 
garantias bancárias, executando-as e resolvendo os problemas não gastando assim mais dinheiro 
dos munícipes. 
 O facto da obra ainda não estar concluída não é caso único acontecendo o mesmo um 
pouco por todo o país devido ao rigor do Inverno. 
 Em relação à questão do abastecimento de água a Pinhal Novo, diz que a obra que está a 
ser feita tem a intenção de reforçar o crescimento de Pinhal Novo uma vez que todas as medidas 
que foram tomadas anteriormente em relação à qualidade, quantidade e qualidade da água 
resolveram os problemas. Existiam apenas dois ou três pontos que não tinham outra solução 
senão a montagem de bombas hidropressoras em alguns prédios, nomeadamente na rua 
Marquês de Pombal, nos prédios junto aos mármores na rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral e 
eventualmente um prédio ou outro na zona dos Bombeiros. Foi recomendado, e continua a ser 
necessário, que quando as pessoas notarem que têm falta de pressão no prédio contactem a 
Câmara no sentido dos técnicos se deslocarem ao local para verificarem a pressão da rede no 
exterior e no prédio. Nos prédios mais antigos esses problemas podem ter a ver com a 
canalização interna do prédio mas também poderá acontecer que entre areia nas condutas, 
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quando há roturas na rede, provocando entupimentos nos ramais dos prédios. Do ponto de vista 
técnico, e exceptuando os locais referidos, não há falta de pressão na rede. 
 Termina sugerindo ao Sr. Membro Pedro Taleço que solicite à Câmara a verificação da 
pressão da rede no local onde reside. 
 
 Engº. Fernando Nascimento do CDS/PP, gostaria de ser esclarecido pela Câmara 
Municipal em relação à construção da rotunda em Volta da Pedra. No ano transacto foi dito pela 
Sra. Presidente que a obra não avançaria antes da Festa das Vindimas, devido ao volume de 
tráfego que implicaria nessa altura, mas que se previa a sua execução no final do ano. Como isso 
não aconteceu pergunta para quando se prevê a obra e o que é que se passou desde o ano 
passado. 
 Em relação ao pedido feito pela Sra. Membro Carla Oliveira, durante a apresentação da 
obra de Brejos do Assa, é sua opinião que o mesmo se enquadra na análise das Comissões 
Permanentes, nos termos do artigo trigésimo nono do Regimento da Assembleia Municipal. Nesse 
sentido a documentação solicitada pelo Partido Socialista deverá ser encaminhada para a 
Comissão Permanente de forma a esta acompanhar o assunto e cumprir o Regimento. 
 
 Sr. José Cardoso do PSD, diz que gostaria de elogiar os serviços da Câmara Municipal/ 
Assembleia Municipal pela forma como deram andamento a uma deliberação tomada na sessão 
da Assembleia Municipal de 18.12.2009. É de realçar o facto de passado muito pouco tempo ter 
sido dado conhecimento, aos grupos dos partidos, do teor do ofício da Embaixada do Reino de 
Marrocos. É assim que as coisas têm que funcionar, porque quando se aprovam Moções de 
solidariedade defendendo uma das partes convém ter conhecimento da posição da outra parte.   
 
 Sra. Dra. Carla Oliveira do PS, diz que irá ser muito breve porque gostaria que o seu 
colega Pedro Taleço tivesse oportunidade de responder ao Sr. Membro José Charneira.  
 
 Sr. Presidente da Mesa informa que só poderá usar a palavra a Sra. Membro Julieta 
Rodrigues. 
 
 Sra. Dra. Carla Oliveira do PS, diz que irá tentar ser breve e responder à intervenção do 
Sr. Membro José Charneira.  
 
 Sr. Presidente da Mesa, interrompe dizendo que deverá colocar as questões ao 
executivo.  
 
 Sra. Dra. Carla Oliveira do PS, pergunta se pode ou não fazer uma intervenção. 
 
 Sr. Presidente da Mesa, responde afirmativamente. 
 
 Sra. Dra. Carla Oliveira do PS, diz que esteve durante vários minutos a discutir Moções 
que não continham questões ao executivo, pelo que se julga no direito de expor o seu ponto de 
vista relativamente à obra de Brejos do Assa. 
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 Sr. Presidente da Mesa, interrompe frisando, novamente, que as questões devem ser 
dirigidas ao executivo municipal e não ao Sr. Membro José Charneira. 
 
 Sra. Dra. Carla Oliveira do PS, responde dizendo que o Sr. Membro José Charneira 
também se dirigiu à sua pessoa para responder às questões por si colocadas. 
 Dirigindo-se ao Sr. Membro José Charneira diz que, em relação à questão de passar por 
todo o concelho, gostaria de relembrar que ainda há pouco tempo trouxe a esta Assembleia a 
situação da denominada “estrada da Setcom” tendo colocado ao executivo diversas questões. Foi-
lhe respondido que o traçado teria que ser corrigido e que não seria arranjada de imediato.  
 Por este facto pode-se comprovar que não coloca só questões relativas às estradas de 
Brejos do Assa e não são só os problemas dessa localidade que a incomodam, só que a estrada 
dos Brejos do Assa também a incomoda e aos milhares de pessoas que lá vivem e a tantos outros 
que por lá circulam diariamente. 
 Na sua intervenção referiu que a obra estava em execução e teve em consideração o mau 
tempo, percebendo por isso que não estejam no local a trabalhar diariamente. A questão central 
da sua apresentação não se colocava na execução imediata ou não da obra, mas sim na má 
execução de raiz e no facto de terem sido feitos buracos, colocadas terras e não terem sido 
compactadas. Esta situação não é exequível em termos de qualidade, porque não há estrada que 
aguente carros a passar sem estar compactada e sem que haja abatimentos. Refere que o Sr. 
Membro José Charneira sendo Engenheiro saberá mais do que a sua pessoa.   
 
 Sr. Presidente da Mesa, diz que é obrigado a interromper a Sra. Membro Carla Oliveira 
porque não está a colocar questões ao executivo. 
 
 Sra. Dra. Carla Oliveira do PS, para terminar e em resposta à questão colocada pelo Sr. 
Membro Fernando Nascimento diz que o pedido de consulta de elementos foi feito ao abrigo do 
artigo décimo quarto do Regimento, pelo que considera que não tem que passar por nenhuma 
Comissão podendo ser dirigido directamente à Mesa da Assembleia.  
 
 Sra. Engª. Julieta Rodrigues do PS apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
 A sua intervenção tem a ver com a rede viária da freguesia de Quinta do Anjo e mais 
concretamente com a chamada “estrada dos Cabeços Ruivos” que liga Quinta do Anjo e Cabanas 
à estação de caminhos de ferro, à auto-estrada e à Autoeuropa.  
 Trata-se duma estrada com muito movimento rodoviário e é do conhecimento geral que 
não é adequada ao movimento que tem. Com o Inverno rigoroso que se tem vindo a sentir a 
estrada que é desadequada começou a ser perigosa. Os buracos são muitos, vão sendo tapados 
mas continuam a aparecer. Para além dos buracos o piso encontra-se em estado de degradação 
tornando a circulação muito difícil. 
 A alternativa a esta estrada é a estrada que liga a área da Setcom à área da Autoeuropa, 
que também não está nas melhores condições e tem problemas. Para esta estrada já houve 
promessas da parte da Câmara Municipal no sentido da sua recuperação para uma melhoria de 
circulação, podendo até vir a ser utilizada por transportes colectivos públicos. 
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 Neste sentido pergunta para quando o cumprimento da promessa de recuperação da 
“estrada da Setcom”. 
 Por último refere uma questão relacionada com as obras da rua 5 de Outubro e que tem a 
ver com a sinalização, uma vez que o trânsito que se dirige para Pinhal Novo e Moita é 
encaminhada para um sentido proibido. Termina dizendo que deveria ser dada mais atenção à 
questão da sinalização que é muito importante.  
 
 Sr. Presidente da Mesa, tendo em conta que o Regimento foi várias vezes invocado no 
decorrer da sessão gostaria de ler o artigo trigésimo quinto e referir que, hoje, o Partido Socialista 
terá duplicado o tempo permitido a cada bancada com a anuência da sua pessoa. 
 De imediato dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara para responder às questões 
colocadas pelos Srs. Membros da Assembleia. 
 
 Sra. Presidente da Câmara apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
 Em relação às questões colocadas irá tentar responder às questões mais concretas de 
acordo com as informações que dispõe. 
 Quanto à questão colocada pelo Sr. Carlos Guinote, em relação à situação de algum 
conflito que existe com o proprietário da Playhouse, diz que houve uma intervenção indevida e 
sem licenciamento por parte do mesmo. Há uma situação que ainda não está completamente 
clarificada e que tem a ver com a posse do terreno. O proprietário invoca que o terreno não sofreu 
operação de limpeza inicialmente, o que seria aceitável num terreno que seria supostamente seu, 
mas acabou por ser uma operação de aterro que não é possível ser feita sem licenciamento. 
Neste momento está a decorrer um processo de licenciamento para ampliação do espaço 
desportivo existente e paralelamente aconteceu o aterro do terreno onde está instalado um furo 
antigo e já desactivado. Neste momento a questão que se coloca é saber se o terreno é 
propriedade ou não do proprietário da Playhouse que invocou que o terreno era seu. A questão 
essencial para a Câmara Municipal é saber se a pretensão que o proprietário da Playhouse 
pretende levar a cabo tem ou não viabilidade. Diz ter dúvidas que a intervenção possa ser bem 
sucedida, mas informa que no imediato foi levantado um auto de embargo pelos serviços 
municipais. 
 
 Sr. Carlos Guinote do BE, pergunta se não há nada escrito a dizer se o terreno é ou não 
da Câmara. 
 
 Sra. Presidente da Câmara, diz que não existe nada escrito uma vez que há poucos anos 
é que se tornou prática registar os terrenos que vêm à posse da Câmara. Neste momento os 
serviços estão a registar terrenos muito antigos onde estão instalados vários equipamentos por 
todo o concelho. O caso desse terreno é uma dessas indefinições, sendo que o proprietário tem 
vindo a apresentar alguns documentos que tendem para a ideia de que o terreno possa ser seu 
facto que não está completamente provado. Existem três questões nesta situação ou seja, a 
posse do terreno, o facto de lá existir um furo antigo e desactivado e por fim a intervenção que o 
proprietário pretende levar a cabo poder ou não vir a acontecer. 
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 Em relação á questão levantada pela Sra. Membro Julieta Rodrigues em relação às 
estradas de Cabeços Ruivos e da Setcom tem a dizer que, à semelhança de outras no concelho, 
estão com um nível de degradação muito acentuado uma vez que a chuva que tem caído desde 
há vários meses leva a que o alcatrão vá saltando em vários pontos. A “estrada de Cabeços 
Ruivos” porque é uma estrada muito particular, do ponto de vista orográfico muito acidentada e 
muito estreita, estará em piores condições. Têm sido feitas diversas intervenções no sentido de 
minimizar os buracos mais graves, mas uma intervenção mais de fundo só poderá ser feita 
quando o tempo melhorar. Refere que estão programadas intervenções nestas estradas, 
nomeadamente na de Cabeços Ruivos que já está em PPI, e que já há algum tempo existe uma 
discussão interna na Câmara Municipal, em conjunto com a Junta de Freguesia de Quinta do 
Anjo, sobre qual será a estrada que deverá ser reabilitada. A opinião da Câmara Municipal tende 
para que seja a “estrada da Setcom” a ser reabilitada porque terá melhores condições, mas estão 
a decorrer estudos para se tomar uma decisão mais definitiva. 
 Quanto à questão colocada pelo Sr. Membro Fernando Nascimento sobre a rotunda da 
Volta da Pedra, tem a dizer que no final do Verão a obra estava prestes a arrancar só que, 
propositadamente, a Câmara Municipal conteve o promotor da mesma porque assumiram que era 
impossível criar mais um constrangimento à EN no período que incluiria a Festa das Vindimas. 
Entretanto foram levantadas mais questões de pormenor por parte das Estradas de Portugal que 
estão a ser colmatadas em termos de projecto, continuando a existir a responsabilidade por parte 
do promotor de uma das superfícies comerciais aprovadas para a zona de não poder executar 
essa obra sem a rotunda. 
 Refere ainda que a execução das rotundas, por exigência da Câmara Municipal e das 
Estradas de Portugal, estando afectas à concretização dos investimentos dependem do ritmo dos 
mesmos. Infelizmente não há condições para obrigar os promotores a fazerem as rotundas se 
porventura os investimentos não avançarem por alguma razão, sendo essa uma das fragilidades 
do processo. 
 A Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Marateca colocou, e bem, uma questão prévia 
sobre o veículo de Atendimento Móvel pelo que gostaria de a tranquilizar dizendo que está a 
decorrer o período experimental do projecto. Trata-se de um projecto completamente inovador, 
com várias facetas que são novas para a Câmara Municipal, tem estado a correr muito bem e a 
adesão dos munícipes é muito significativa, mas desigual como era esperado. Foi decidido que 
durante o período experimental iria ser observada a forma como decorreria a adesão para que de 
uma forma mais definitiva se estabelecessem os horários, os tempos e os circuitos. Diz não ter a 
menor dúvida de que se há mais afluência à viatura em Águas de Moura não irá haver razão para 
não estar parada mais tempo nesse local em detrimento doutras zonas onde porventura a procura 
seja menor. 
 Em relação às obras que reclamou, e bem, não irá comentar dizendo apenas que são 
obras necessárias. Prevê-se iniciar em 2010 os projectos das ruas Sesmarias do Pato e a Nova 
do Vale em Águas de Moura, obras que se desenrolarão durante o ano de 2011. Há outras 
intervenções na freguesia nomeadamente no espaço público, que será um grande investimento, e 
sobre o qual terão ainda que conversar mais com a Junta de Freguesias. Durante o corrente ano 
irão ser definidas em conjunto quais as prioridades que irão ser escolhidas para os próximos anos. 
Recorda que irá ser feita uma intervenção na ponte do Zambujal que, como é do conhecimento 
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geral, irá ser participada do ponto de vista financeiro de forma significativa pela Câmara Municipal. 
Trata-se duma obra que acaba por ocupar o espaço de outras uma vez que existe a necessidade 
de definir prioridades. 
 A questão levantada pelo Sr. Membro Pedro Taleço foi respondida pelo Sr. Membro José 
Charneira, por ter sido referido e fazendo uso do seu conhecimento e da sua condição até há 
pouco tempo de Vereador responsável por essa área na Câmara Municipal. A informação 
prestada é de todo correcta e estão disponíveis para prestar esclarecimentos adicionais caso o Sr. 
Membro Pedro Taleço necessite. Refere que a grande obra que está prevista para Pinhal Novo é 
em primeiro lugar uma obra de renovação, alargamento e ampliação da rede de águas. Trata-se 
de uma obra estruturante e que irá permitir enfrentar o futuro. Esta obra irá aumentar os furos, os 
sistemas de captação e tudo aquilo que respeita a um sistema de abastecimento de água 
integrado, permitindo o crescimento urbano que se prevê venha a acontecer em Pinhal Novo.  
 Outra situação completamente diferente foi o que aconteceu nos últimos dias, e que teve 
como origem uma situação localizada, provocada por um acto de vandalismo no furo de captação 
do Parque das Carrascas e uma avaria no furo de Fonte da Vaca. Estas duas situações 
convergiram para a falta de pressão que foi sentida pela população.  
 Informa o Sr. Membro Pedro Taleço que é do conhecimento da Câmara Municipal as 
situações que têm vindo a acontecer, e que não aconteciam, permitindo concluir que as 
intervenções efectuadas nos últimos anos a nível do sistema de abastecimento de água a Pinhal 
Novo minimizaram os problemas por si referidos. A quebra e o desaparecimento de reclamações, 
do conhecimento da Junta de Freguesia, são demonstrativos disso mesmo. Tratavam-se de 
situações diferentes das ocorridas nas últimas duas/três semanas que tiveram as causas já 
referidas anteriormente. Desde essa altura os serviços estão a fazer tudo o que é possível, sendo 
que em alguns casos os danos foram muito significativos e implicaram a aquisição de material que 
não é usual, intervenções técnicas complexas, prevendo-se que tudo venha a estar normalizado 
não antes do dia oito de Março. Estão convictos que superadas estas dificuldades a situação 
voltará à normalidade. 
 Quanto à questão colocada pela Sra. Membro Carla Oliveira, porque a democracia assim o 
impõe e as regras da Assembleia e o seu Regimento também, gostaria de dizer que a Câmara 
Municipal estará sempre disponível para fornecer toda a informação que entender necessária. 
Pessoalmente não se sente disponível para dialogar nos termos em que as questões foram 
colocadas. Primeiro foi usada uma expressão que se vê obrigada a rejeitar e dizer que, tendo a 
responsabilidade de prestar contas aos Srs. Membros da Assembleia, não dialogará com base em 
intervenções que, para além das insinuações e do tom irónico, fazem afirmações como: “… ou se 
trata de mau trabalho ou de algum compadrio …”. Diz não saber em que é que a Sra. Membro da 
Assembleia se fundamenta para fazer este tipo de afirmações, mas disse-o. O tom usado é um 
estilo e uma opção da Sra. Membro Carla Oliveira e não tem legitimidade para o comentar, mas 
quanto às afirmações concretas tem o direito de as rejeitar. Se o Sr. Presidente da Assembleia 
requerer formalmente a informação que a Sra. Membro da Assembleia acabou de pedir ser-lhe-á 
disponibilizada, pelo que noutros termos não haverá interesse em conversar. Percebeu a 
preocupação manifestada, pensa que tenha ficado esclarecida que a obra ainda está em curso, 
que tem um valor superior a seiscentos mil euros, e que foi prorrogado o prazo de execução a 
pedido do empreiteiro devido às alterações climatéricas que aconteceram e que condicionaram o 
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seu desenvolvimento. O sucessivo depositar de tuvenan acontece de propósito com o objectivo de 
vir a ser devidamente compactado e sedimentado para preparar a colocação do alcatrão, que são 
trabalhos técnicos decorrentes da obra.   
 Termina dizendo que compreendendo os incómodos e desconforto dos munícipes não 
pode compreender, nem aceitar, a forma como um Membro da Assembleia se refere ao assunto e 
aos termos com que se dirige à Câmara. 
 
 
 Terminadas as intervenções, o Sr. Presidente da Mesa dá início ao Período da Ordem do 
Dia. 
 

 
1 – Informação do Presidente da Câmara acerca da actividade 

municipal, de acordo com o disposto na alínea e) nº.1 do artº. 53º. da  
Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/02 de 11 de 
Janeiro. 

 
Sr. Presidente da Mesa, dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara. 
 
Sra. Presidente da Câmara, de imediato passa a ler a introdução ao relatório da 

actividade municipal.  
Refere, ainda, que durante o período a que respeita o relatório da actividade municipal a 

Câmara Municipal esteve envolvida, no âmbito da Junta Metropolitana de Lisboa, em torno da 
discussão do processo do PROTAML. Tem sido um processo complexo que os serviços procuram 
acompanhar produzindo todos os considerandos que no plano técnico mais imediato são 
colocados através da proposta que foi feita pela CCDR. A nível político a discussão tem sido feita 
com outros municípios, tendo na última reunião com a Junta Metropolitana, onde esteve presente 
a Sra. Secretária de Estado do Ordenamento, sido acordado que o PROT, nesta sua versão que 
ainda não está bem clarificada entre o que legalmente foi determinado e o âmbito em que 
acontece e que é mais próprio dum processo de revisão, teria o prazo alargado até Maio para que 
os municípios pudessem concertar no âmbito da Junta uma posição mais definitiva sobre o tema e 
que todos os municípios fariam chegar os seus pareceres quer técnicos quer políticos. Neste 
sentido informa que este assunto será discutido numa das próximas sessões ou em sessão 
extraordinária, que o Sr. Presidente da Assembleia fará o favor de convocar, com a presença dos 
técnicos da autarquia que acompanham o projecto. 

Noutro âmbito informa que a Câmara Municipal participa em parcerias transnacionais, uma 
delas no âmbito do Projecto Naturba onde discutem, com municípios de França e Espanha a par 
dos municípios do Barreiro e Loures, as questões relacionadas com os municípios que têm 
simultaneamente grandes dimensões rurais e urbanas. Neste sentido partilham com os municípios 
da Europa os fenómenos de transformação e convivência entre realidades bastante diferentes 
procurando “beber” da experiência de outros. 



 
 

  
     

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PALMELA 
         

Mandato 2009/2013 
 
 

 
 

29

Informa que no dia em que se efectuou a última sessão da Assembleia Municipal realizou-
se a reunião anual de preparação do trabalho com o movimento associativo, e por esse facto não 
lhe foi possível ter estado presente. Com uma presença muito significativa de dirigentes e 
activistas do movimento associativo esta reunião aconteceu no salão dos Bombeiros Voluntários 
de Pinhal Novo, tendo-se concluído que a Câmara Municipal continuará a ter parceiros activos na 
estratégia de desenvolvimento que é levada a cabo no concelho. 

 
Sr. Presidente da Mesa, pergunta se alguém tem alguma questão a colocar.  
 
Sr. José Cardoso do PSD, em relação à ponte do Zambujal pergunta se já estão definidos 

os apoios para iniciar a obra. 
Gostaria de reforçar a intervenção da Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Marateca 

em relação à viatura de atendimento uma vez que foi em Águas de Moura que houve mais 
atendimentos e tendo em conta a distância à sede do concelho deveria permanecer mais tempo. 

Termina dizendo ter tido uma surpresa agradável na análise das receitas do mês de 
Janeiro uma vez que se recebeu mais quarenta e seis por cento, que julga ser bastante bom.  

 
Sr. Carlos Guinote do BE, diz que há aproximadamente quatro anos fez uma intervenção 

a propósito da urbanização de Monte Novo cujas garagens na cave dos prédios cortam os 
passeios. 

  
Sr. Presidente da Mesa, recorda que se está a discutir a actividade municipal. 
 
Sr. Carlos Guinote do BE, continuando refere que um munícipe lhe colocou a questão de 

quem é que se responsabilizará se uma criança cair dos muros que protegem a entrada das 
garagens. 

 Sabe que não está orçamentado na actividade da Câmara, mas coloca a questão para se 
pensar no assunto. Em sua opinião deveria estudar-se um processo de intervenção que impeça 
esse risco. 

 
Sr. Presidente da Mesa, chama a atenção do Sr. Membro Carlos Guinote para o facto de 

que deveria ter colocado a questão no período de Antes da Ordem do Dia e não neste período. 
 
Sr. Dr. Francisco Piteira Santos do CDS/PP, gostaria de levantar algumas questões que 

lhe parecem dever ser questionadas. 
Relativamente à publicidade institucional é dito que na imprensa local foram feitos quatro 

anúncios não explicitando em que jornais pelo que, por uma questão de transparência, seria 
interessante saber em quais. 

Já foi referido o atendimento móvel com algumas queixas, nomeadamente da Sra. 
Presidente da Junta de Freguesia de Marateca, em virtude do tempo ser muito limitado. Se, se 
olhar para os quadros que são apresentados fica-se com a consciência que as freguesias mais 
próximas, que teriam menos necessidade de intervenção deste atendimento móvel, são as que 
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mais o têm utilizado como é o caso de Aires. Deste modo pergunta se a estas freguesias é dado 
mais tempo e se está a ser distribuído equitativamente em todas as freguesias. 

Tendo em conta a intervenção do Sr. Membro José Cardoso em relação às receitas diz 
que o CDS/PP também ficou satisfeito mas, por outro lado, analisando o quadro da despesa 
preocupa-os o facto de nos “Encargos de aquisição de bens e serviços” ter havido um aumento de 
vinte e sete vírgula cinquenta e dois por cento neste período. Pergunta se terá havido mesmo 
necessidade deste aumento em termos de despesa. 

 
Sr. Presidente da Mesa, dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara para esclarecimentos. 
 
Sra. Presidente da Câmara, em relação à ponte do Zambujal diz que a Câmara Municipal 

fez uma parceria com o proprietário, tendo sido apresentada uma candidatura ao PRODER pelo 
que se aguarda que daqui a um mês já haja uma resposta. A expectativa é que até Maio seja feito 
o projecto e a partir daí lançada a empreitada para a obra. 

Informa que em relação ao crescimento da Receita se trata de uma Receita muito pequena 
e apesar de quarenta e seis por cento ser significativo o resultado final não é brilhante. 

A questão colocada pelo Sr. Membro Carlos Guinote apesar de complexa pode ser 
facilmente respondida. No âmbito das empreitadas que estão a decorrer para recuperação dos 
loteamentos irão ser feitos pequenos varandins em torno das entradas de modo a proteger o local. 

Em relação à questão dos jornais colocada pelo Sr. Membro Francisco Piteira informa não 
estar em condições de dar uma informação correcta mas arriscaria dizer que foram em todos os 
jornais como é usual fazer com a publicidade obrigatória. 
 Quanto à questão da viatura diz não ter tomado a observação da Sra. Presidente da Junta 
de Freguesia de Marateca como uma crítica mas sim um elogio ao serviço que está a ser 
prestado, com a constatação de que a freguesia, ou a localidade, precisará de mais tempo. Tal 
como já referiu este serviço está a ser monitorizado não sendo de estranhar que zonas mais 
populosas também tenham mais atendimento. O relatório reflecte dados de um período muito 
curto e é normal que em Aires, que tem tanta gente, mesmo que o carro esteja menos tempo 
consiga atender muita gente. 
 Relativamente à questão da despesa informa que será o Sr. Dr. José Monteiro a prestar 
esclarecimentos. 
  
 Sr. Dr. José Monteiro, diz que os pagamentos são feitos ao longo do período de acordo 
com as disponibilidades financeiras. Neste período houve um aumento como em outros períodos 
poderá haver uma diminuição. Refere que a percentagem referida tem a ver com os pagamentos 
efectuados e não com a despesa. É natural que tenha havido um aumento nos pagamentos uma 
vez que também houve um aumento da receita.  
 

 Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a sessão cerca das 00,55 
horas do dia 26 de Fevereiro de 2010, tendo sido lavrada a presente acta, que eu Maria Antonieta 
Serrano Alves Sobral redigi e subscrevi. 
 

      Palmela, 26 de Fevereiro de 2010 


