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ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  
 

DE PALMELA REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2010 
 

 
 

ACTA Nº  08 
 
 
 Aos vinte e sete dias do mês de Maio 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 – Atribuição da Medalha Municipal de Mérito 
 
2 – Protocolos de Delegação de Competência nas Juntas de Freguesia do 
Município de Palmela para o mandato 2009/2013 
 
3 – 1ª. Revisão ao Orçamento 2010 e Grandes Opções do Plano 2010-2013 
 
4 – Proposta de alteração do Regulamento de Actividades de Animação Sócio 
educativa da Educação Pré-Escolar 
 
 

 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. José Cardoso do PSD 
 

Presentes, em representação do Executivo Camarário: 
 

• Sra. Presidente Dra. Ana Teresa Vicente 
• Sra. Vice-Presidente Adília Candeias 
• Sr. Vereador Dr. Álvaro Amaro 
• Sr. Vereador Dr. Adilo Costa 
• Sr. Vereador Dr. Luis Calha 
• Sr. Vereador Dr. José Carlos Sousa 



 
 

  
     

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PALMELA 
 

Mandato 2009/2013 
 

 
 

 
 

2

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

• Sr. Carlos Guinote justificou ausência à sessão de 08.04.2010 sendo a falta 
considerada justificada. 

 
 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.  

 
 
 

 1 – Atribuição da Medalha Municipal de Mérito 
 
 Sr. Presidente da Mesa, informa que, de acordo com o regulamento, a Comissão de 
Condecorações é composta por elementos da Assembleia Municipal, Srs. Presidentes de Junta de 
Freguesia, Sra. Presidente da Câmara, tendo reunido para apreciar a proposta da Câmara 
Municipal que agora é apresentada para deliberação. De imediato passa a referir os nomes das 
pessoas propostas para receberem a Medalha Municipal de Mérito. 
 Uma vez que a Sra. Presidente da Câmara é a proponente, pergunta se pretende tecer 
alguma consideração em relação à proposta. 
  
 Sra. Presidente da Câmara apresenta cumprimentos a todos os presentes.  
 Refere que para se chegar à proposta final foi usado como método a abordagem e 
reuniões com a Comissão Municipal de Condecorações. Foram realizadas quatro reuniões, 
estabelecidos alguns critérios, descritos na própria proposta, e trocadas algumas ideias sobre o 
tipo de personalidades que, em conjunto, acharam que deviam ser homenageadas. Gostaria de 
acrescentar que praticamente todos os Membros da Assembleia fizeram propostas tendo sido 
nesse contexto que se chegou à proposta final agora apresentada.     
 
 Sr. Presidente da Mesa, pergunta se algum Membro pretende intervir.  
 
 Sr. Dr. João Completo Costa do PS apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
 Gostaria de congratular-se pela forma como decorreram os trabalhos da Comissão. O 
trabalho realizado pela Comissão foi exemplo dum excelente exercício democrático, onde todos 
os membros apresentaram e discutiram ideias. As questões partidárias não se notaram, que é 
exemplo de como se pode viver democraticamente e trabalhar em democracia. 
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 Termina dizendo que os trabalhos desta Comissão são um exemplo, pelo que gostaria que 
todas as outras Comissões começassem a trabalhar. 
 

 Não havendo mais 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, 1 do PSD, 2 
do CDS/PP e 1 do BE). Aprovado em minuta. 
 
 
 
 2 – Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia do Município de Palmela para o mandato 2009/2013 
 
 Sr. Presidente da Mesa, dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara. 
  
 Sr. José Cardoso do PSD, inicia participação nos trabalhos cerca das 21,37 horas 
 
 Sra. Presidente da Câmara, menciona que os protocolos de delegação de competências 
nas Juntas de Freguesia já duram há muitos anos, tendo a Câmara Municipal de Palmela sido 
pioneira no estabelecimento desta relação com as Juntas, servindo de exemplo pela forma 
sistemática como este trabalho tem sido desenvolvido.  
 Têm sido desenvolvidos, por um lado, critérios de rigor e critérios de exequibilidade por 
outro, ou seja, procurando que as competências protocoladas com as Juntas sejam cada vez mais 
claras para ambas as partes e cada vez mais transparentes quanto aos critérios que têm 
subjacentes quer para a atribuição de verbas quer para o desempenho das Juntas de Freguesia. 
Têm procurado ao longo dos anos resolver questões que sempre existiram e que têm que ver com 
uma espécie de partilha de gestão não só da competência, porque quem delega uma competência 
não deixa de ter alguma responsabilidade sobre o assunto, como também o partilhar a gestão de 
recursos humanos que como se sabe é sempre uma função muito difícil, nomeadamente quando 
é partilhada.  
 A metodologia seguida este ano com as Juntas de Freguesia foi a seguinte: Em primeiro 
lugar os serviços da Câmara Municipal trabalharam em torno de alguns requisitos técnicos que 
tinham que ser transportados para os protocolos, decorrendo muitos deles do facto de existirem 
novos equipamentos, como é o caso das escolas que são da responsabilidade das Juntas mas 
que face às características dos novos equipamentos implicavam uma definição muito rigorosa 
sobre alguns dos aspectos das intervenções que passariam a ser da responsabilidade das 
mesmas. No caso das escolas foram ajustados os critérios que vinham sendo praticados no 
anterior protocolo e encontrado um valor diferente que tem subjacente a separação das áreas 
cobertas das escolas das áreas descobertas, ou seja, dos logradouros. Chegou-se assim a um 
valor para cada uma destas áreas, concretamente catorze euros por metro quadrado para as 
áreas cobertas e dois euros e dezoito cêntimos por metro quadrado para as áreas de logradouro.  
 No caso das placas toponímicas constataram, e tendo em conta os relatórios dos anos 
anteriores, que não tinha existido colocação de um número elevado de placas como tinha sido 
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previsto. Deste modo foi acertado o número de placas, identificando as que seriam para colocar 
de novo e as que seriam para conservar.  
 No que concerne à gestão das questões relacionadas com a higiene e a limpeza dos 
espaços públicos houve também uma redefinição dos critérios, e até da intervenção que é pedida 
às Juntas a partir deste novo protocolo, razão pela qual a verba acresce significativamente. Deste 
modo ficou acordado que a verba acrescida neste protocolo deveria implicar de certa maneira a 
assumpção de responsabilidade por parte da Junta quanto à eventual substituição de 
trabalhadores caso se coloque essa necessidade.  
 No caso do despejo de fossas, foram aferidas as quantidades que tinham sido identificadas 
nos anos anteriores o que levou a uma redução muito significativa de verbas.  
 Ainda em relação às escolas o aumento de verba por Junta de Freguesia é constante, ou 
seja, aumenta em todas as Juntas de Freguesia as verbas transferidas para o exercício da 
competência de reparação, conservação e manutenção das escolas do 1.º ciclo. É visível o 
aumento exponencial de Pinhal Novo que tem a ver com o aumento do número de salas de aula e 
até de logradouros.  
 A conservação da rede viária praticamente não sofreu alterações, havendo unicamente 
uma freguesia, Quinta do Anjo, com verba diferente.  
 No caso da conservação de pavimentos/calçadas foi igualmente aferida a área a conservar 
que é diferente de freguesia para freguesia, à excepção de Quinta do Anjo e Pinhal Novo que têm 
as mesmas áreas. 
  Em relação ao anterior protocolo para a conservação de equipamentos desportivos, e de 
acordo com observações técnicas dos serviços, foi feita uma separação neste tipo de protocolo 
passando a existir dois protocolos que correspondem àquilo que anteriormente era tratado num 
protocolo. Em concreto passou a haver a conservação e a limpeza de equipamentos desportivos 
descobertos e, por outro lado, a conservação e a limpeza de espaços de jogo e recreio, uma vez 
que existem diferenças do ponto de vista da intervenção técnica que se colocam em relação a 
estes dois tipos de equipamento. Deste modo foram atribuídos montantes diferentes a cada uma 
das Juntas de Freguesia para o exercício desta competência. 
 Quanto à conservação de sinalização vertical, que é uma competência que está cometida 
apenas à Junta de Freguesia de Pinhal Novo, houve redução da verba devido a um acerto em 
relação ao número de sinais que seria possível conservar este ano.  
 No que respeita ao protocolo de conservação dos mercados municipais, especificamente 
da Quinta do Anjo, houve uma identificação da área dos mercados o que levou a um aumento da 
verba atribuída.  
 Na conservação de espaços verdes, tendo em conta que também foi aumentada um pouco 
a “exigência” da intervenção da Junta de Freguesia de Marateca, foi aumentada também a verba.  
 Refere, ainda, que se manteve o montante da verba referente ao protocolo de recolha de 
monos que é exercido pela freguesia de Poceirão e pela freguesia de Marateca.  
 Por fim diz que a última alteração tem a ver com o facto de terem entendido que não fazia 
sentido, no actual contexto e tendo em conta o maior rigor que foi atribuído a cada um dos 
protocolos, à especificação técnica que foi feita de cada um, às verbas em alguns casos 
superiores para prever determinados gastos de materiais ou, no caso das pessoas, prever 
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substituições eventualmente necessárias, sentido manter aquilo que existia no início dos 
protocolos que era uma verba foi chamada, e assumida, como os custos que as freguesias tinham 
pelo facto de passarem a ter esta competência. Existem claramente acertos nestas áreas 
assumindo que há um custo por cada protocolo, que aparece devidamente identificado, 
reflectindo-se de forma diferente em cada uma das Juntas de Freguesia uma vez que o número 
global de protocolos também é diferente.  
 Termina dizendo que os protocolos agora apresentados apresentam um montante global 
de um milhão trezentos e setenta e seis mil euros, que significa um decréscimo de dois vírgula 
dois a dois vírgula seis por cento em relação ao ano transacto.  
 
 Sr. Presidente da Mesa, pergunta se alguém tem alguma questão a colocar. 
  
 Sr. Engº. Carlos Martins do PS apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
  Refere que é inegável que dotar as freguesias de competências e meios de actuação 
facilita a resposta aos problemas que afectam os munícipes, é mais rápido e pode até potenciar a 
racionalização de recursos. É positivo celebrar protocolos com as freguesias do concelho 
definindo e delegando competências. As competências que se atribuem podiam ter sido 
ampliadas atribuindo mais responsabilidades, por exemplo no apoio social de maior proximidade, 
no desenvolvimento e apoio ao comércio local ou no incremento de algumas especificidades de 
cada território. 
  Quanto mais atribuições executivas pudessem dar-se às freguesias, mais liberta estaria a 
Câmara Municipal para as grandes tarefas de planear a região, pensando na organização 
integrada do concelho, visando estratégias de futuro e desenvolvimento mais qualificado. Mas isto 
são outras reflexões, embora em tempos de mudança seja interessante partilhar ideias sobre 
novos modelos de intervenção e organização autárquica.  
 Em relação aos aspectos menos positivos, ou mesmo negativos, tem a dizer que os 
protocolos distribuem competências, mas limitam as intervenções. A proposta define as 
competências não referindo, mesmo que resumidamente e apesar dos anexos, os meios que 
afecta a cada uma das realizações. Pergunta por que razão tem que ser sempre assim uma vez 
que convém que as propostas sejam o mais claras possível de modo a serem entendidas, 
sobretudo, pelos menos entendidos. Ao apresentar propostas desta forma o executivo da Câmara 
Municipal de Palmela faz um pouco a politica do “faz de conta” que todos criticam. Em sua 
opinião, e cada vez mais, devem tentar ser muito claros nas propostas que vão sendo feitas. 
 Gostaria de clarificar alguns aspectos que estão menos claros, como por exemplo quando 
se fala em conservação de pavimentos em calçadas ou outros, deveria ser explicado o que são os 
“outros”, porque eventualmente não estarão incluídos todos os tipos de pavimentações que é 
preciso fazer. Por outro lado quando se fala na conservação da rede viária refere-se só à que é 
constituída pelas acessibilidades em terra batida pelo que, em sua opinião, não custaria clarificar 
melhor estes aspectos que têm a ver com a clareza e a constituição das competências do 
protocolo.  
 Por outro lado, e no entender da bancada do PS, os protocolos não discriminam 
positivamente e não revelam a diferença. As cinco freguesias do concelho são, e têm, realidades 
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diversas em população, em dimensão, em tipos de actividades económicas, logo em contributo 
para a riqueza do concelho, sendo significativo reconhecer que tipo de solidariedade se concretiza 
entre os meios urbanos e os meios mais rurais. Este protocolo aprofunda diferenças entre as 
freguesias melhor colocadas e mais favorecidas e até corre o risco de exacerbar eventuais 
bairrismos e rivalidades perigosas, nomeadamente entre as freguesias de Marateca e o Poceirão. 
Entendem que este protocolo, de alguma maneira, divide, não cria coesão e talvez pudesse ser 
um pouco mais solidário entre os vários territórios. Os protocolos de algum modo parecem ter uma 
certa cor, parecem privilegiar os mais próximos do poder e esquecer os outros, no caso concreto a 
outra: Marateca.  
 O Poceirão tem cerca de setecentos habitantes mais que Marateca e mais quarenta e 
quatro quilómetros quadrados de área relativamente a Marateca, só que a diferença na atribuição 
de meios financeiros é abismal: cento e quatro mil euros para Poceirão e quarenta mil euros para 
Marateca, sendo a conclusão fácil de tirar e considerada grave. Os rácios que podem ser feitos 
apontam para que face às áreas e às populações dos dois territórios, Poceirão e Marateca, a 
distribuição financeira é injusta e cava algum fosso na distribuição dos meios contribuindo para o 
afastamento da freguesia da Marateca dos níveis médios do desenvolvimento no concelho. 
 Verifica-se ainda, em termos de competências, que a Marateca tem mais conservação de 
pavimentos e calçadas e a conservação de espaços verdes contra apenas no Poceirão a 
conservação e limpeza de equipamentos desportivos, mas descoberto. Também aqui há prejuízo, 
e alguma desigualdade, entre uns e outros.  
 Têm, contudo, esperança que o bom senso ainda possa corrigir algumas distorções e que 
a Sra. Presidente da Câmara Municipal ainda vá a tempo de ouvir e entender as razões dos mais 
desfavorecidos. Os protocolos, no entendimento da bancada do PS, não revelam a maior das 
equidades podendo até constituir alguma injustiça nalguns pontos e não são solidários para com 
os cinco territórios das freguesias. No entanto, porque ainda confiam que o executivo municipal 
poderá “arrepiar” caminho, o PS irá votar favoravelmente a proposta.             
  
 Sr. Engº. José Charneira da CDU apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
 Felicita a Câmara Municipal por em tempos de crise, para alguns, ter tido a coragem de 
manter os protocolos de descentralização com as Juntas de Freguesia. Trata-se de um trabalho 
com muitos anos, feito às claras, amplamente discutido com as Juntas de Freguesia não sendo do 
seu conhecimento que a nível nacional se faça algo de semelhante. Fruto de uma ampla 
discussão ao longo dos anos o documento tem vindo a ser melhorado de ano para ano.  
 Apesar das verbas deste ano terem sofrido uma ligeira redução em relação ao ano 
transacto, que não é muito significativo, foi feito um trabalho profundo no sentido de melhorar os 
protocolos. Refere que os protocolos não são uma coisa para fazer de conta, e que em relação à 
questão da proposta gostaria de referir que as minutas e os documentos anexos fazem parte 
integrante da mesma. 
 Em relação à rede viária diz que o artigo 5.º dos protocolos é claro quando refere que a 
conservação é feita em caminhos de terra batida, uma vez que se pretende que as Juntas possam 
fazer e desempenhar melhor que a Câmara aquilo que de facto conseguem fazer bem.  
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 Refere que os protocolos não são um subsídio nem um apoio às Juntas de Freguesia mas 
sim a transferência por parte da Câmara Municipal de competências e respectivos meios para a 
sua execução, ao contrário daquilo que é feito nos últimos anos pelo governo central que passa 
competências para as Câmaras sem os respectivos meios financeiros. Em sua opinião será um 
pouco exagerado transferir para as Juntas de Freguesia o apoio social, a relação com os 
comerciantes, tudo matérias que até nem são da competência das Câmaras Municipais. As 
Câmaras poderão ajudar, uma vez que são parceiros importantes no terreno devido à 
proximidade, mas se essa competência não é sua não será possível passá-la para as Juntas de 
Freguesia. 
 Em relação ao caso concreto da Marateca e do Poceirão, não querendo comparar aquilo 
que de facto não é comparável porque as regras de atribuição estão claramente definidas para 
todas as juntas de freguesia, e olhando para os valores verifica-se que Marateca tem na 
conservação da rede viária quarenta mil euros e o Poceirão tem cento e quatro mil euros, uma vez 
que Poceirão tem muito mais caminhos de terra batida, precisando de muito mais verba para os 
conservar.  
 Para terminar gostaria de enaltecer todas as Juntas de Freguesia por aceitaram todas 
estas responsabilidades, uma vez que reconhecem ser importante para as populações que 
servem directamente a descentralização de competências. 
 
 Sr. Carlos Guinote do BE, diz que a posição do BE em relação à proposta em discussão 
já é conhecida de todos, uma vez que acham que as competências são muito poucas para 
freguesias com a dimensão de Pinhal Novo, Palmela e Quinta do Anjo.  
 Para obviar essa situação o Sr. Membro Carlos Martins tem um bom caminho, que é ver se 
consegue influenciar o Governo uma vez que a Lei não dá competências.  
 Reconhece que a Câmara Municipal tem melhorado o seu trabalho em relação a estes 
protocolos, mas competências para se poder reivindicar é preciso também estar na Lei se bem 
que em democracia não é preciso haver lei para se fazer, uma vez que o Poder Central é adverso 
à descentralização. 
 Gostaria que a Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Marateca, uma vez que foi a 
Junta que foi referida, o esclarecesse sobre uma questão que lhe suscita dúvidas. Deste modo 
pergunta se acha que tem os meios suficientes para pôr em pratica as atribuições que lhe foram 
dadas.    
  
 Sr. Dr. Valentim Pinto da CDU apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
 Diz que, sobre a questão da eficácia e da eficiência da delegação de competências, pensa 
estarem todos de acordo que prestar o melhor serviço público a menor custos significa 
descentralizar competências. No caso concreto essa descentralização concretiza-se através dos 
designados protocolos, cujos resultados são conhecidos e reconhecidos. As Juntas de Freguesia 
são órgãos mais flexíveis, com melhor conhecimento em termos da micro realidade local, 
permitindo uma maior racionalidade e um melhor acompanhamento.  
 Sobre a proposta em discussão, gostaria de reforçar o que foi dito pela Sra. Presidente da 
Câmara em relação à questão das verbas, nomeadamente a sua redução. Este facto decorre do 
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novo plafonamento que é diferente do anterior protocolo, existindo ainda uma cláusula que 
permite abertura de negociação, caso a caso, desde que as Juntas de Freguesia 
antecipadamente demonstrem que necessitam de ultrapassar esses plafons, fundamentando 
situações em concreto.  
 Por outro lado, a questão da objectividade, da transparência, da não discricionariedade 
estão aqui referenciadas de uma forma objectiva. Refere que esteve presente no último congresso 
da Anafre (Associação Nacional de Freguesias) tendo assistido a algumas intervenções, de 
alguma forma hilariantes, pelo facto do que relatavam. Tratavam-se de situações de autentica 
discricionariedade, quase patéticas, que foram corajosamente apresentadas. No caso concreto 
dos protocolos em discussão não há qualquer razão para se por em causa o que é apresentado 
até porque, e falando de uma forma mais concreta, a Junta de Freguesia da Marateca é aquela 
que tem mais protocolos, é aquela que desceu menos em verbas, o que é manifestamente uma 
prova do rigor. 
 Gostaria ainda de referir que os protocolos não são uma forma de financiamento, uma vez 
que na Lei das Finanças Locais existe o fundo de financiamento de freguesias que define essas 
verbas. O problema está exactamente em que a reorganização administrativa do Estado continua 
por se fazer, independentemente da regionalização, não havendo razão nenhuma para que não 
se dê andamento às questões relacionadas com as novas competências para as Juntas de 
Freguesia. Certo é que a direcção da Anafre, que é composta maioritariamente por autarquias do 
PS e do PSD, tem reivindicado de uma forma insistente que esta situação seja desbloqueada. É 
claro que isto implica uma reconfiguração do quadro geral da organização administrativa do 
Estado, uma vez que se houver mais competências para as Juntas é preciso ver o que é que fica 
para as Câmaras. É nesse campo que as Juntas de Freguesia se devem afirmar como órgãos do 
Poder Local e não como balcões de desconcentração de competências da Administração Central, 
como os Governos têm tentado fazer com a transferência daqueles “poderes” de prestar serviços 
no campo da Direcção Geral de Finanças, de serem balcões de atendimento daquilo que hoje 
fazem os Gip’s (Gabinetes de Inserção Profissional) relativamente aos desempregados, ou seja 
fazer balcões de atendimento de desconcentração de poderes da Administração Central. A 
questão dos protocolos é uma situação diferente uma vez que se trata de descentralizar 
competências, afectando recursos e onde as regras são claras.  
 Diz que é neste campo que os senhores que têm estado nos Governos, ao longo dos 
últimos anos, deveriam juntar a voz à voz da CDU que desde há muito vem defendendo que as 
autarquias tenham a dignidade que actualmente não têm.    
 Para terminar gostaria de referir que a Junta de Freguesia de Quinta do Anjo recebe do 
fundo de financiamento das freguesias uma verba que não chega para metade das despesas de 
funcionamento, não fazendo a actualização de indicadores importantes como seja o número de 
habitantes uma vez que ainda se baseiam nos censos de 2001 quando é possível fazer 
extrapolações com base no recenseamento que tem dados actuais. Por outro lado existe uma 
outra classificação, que nunca entendeu, que tem a ver com o facto de Quinta do Anjo de ser 
considerada uma área medianamente urbana recebendo assim do FFF apenas onze por cento 
quando as urbanas recebem catorze por cento e as rurais vinte e cinco por cento.    
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 Sr. José Silvério da CDU, diz que gostaria de esclarecer a questão sobre os caminhos de 
terra batida. Refere que sabe quantos quilómetros de caminhos de terra batida tem a Marateca e 
quantos tem o Poceirão por um motivo muito simples, ou seja a Junta de freguesia de Poceirão 
assinou um protocolo com a Marateca, por quatro anos, para arranjar os caminhos desta freguesia 
existindo registos dos caminhos tal como existem para Poceirão.  
 Termina dizendo que falar-se de questões que não se conhecem bem, é muitas vezes um 
bocado ridículo e triste.    
 
 Sra. Maria Fernanda Esfola do PS, respondendo ao Sr. Membro José Silvério diz que a 
situação não é bem como referiu uma vez que, nos últimos anos, os trabalhos de regularização de 
caminhos não têm sido feitos pela Junta de Freguesia de Poceirão e muitos deles foram 
alcatroados. Espera que tal como aconteceu em Marateca os caminhos também tenham reduzido 
no Poceirão e não aumentado. 
 Em relação aos protocolos, o que acontece com a Marateca acontece com as outras 
freguesias uma vez que continuam ainda em conversações com a Câmara, esperando que se 
chegue a um entendimento como tem acontecido nos anos anteriores. Para Marateca o protocolo 
mais difícil de concretizar é o da rede viária, trata-se duma área em que existem muitos problemas 
especialmente em anos muito chuvosos em que é necessária uma maior intervenção, podendo 
eventualmente, as verbas atribuídas não serem suficientes. As intervenções efectuadas são 
contabilizadas em mapas justificando o trabalho executado, pelo que sendo tudo feito de forma 
correcta pensa poderem chegar a acordo com a Câmara no sentido das verbas serem reforçadas. 
 Em relação aos outros protocolos, é verdade que Marateca tem mais protocolos mas isso 
tem a ver com o facto de ser a freguesia mais distante da sede do concelho e poder fazer um 
melhor trabalho ajudando Câmara nesse sentido.  
 Termina dizendo que não se trata dum processo encerrado uma vez que ainda estão em 
conversações, acreditando que irão chegar a um bom final continuando Marateca a fazer um bom 
trabalho como tem feito até aqui independentemente de ter o orçamento mais reduzido de todas 
as freguesias do concelho.       
 
 Sr. Engº. Carlos Martins do PS, diz que em relação à matéria em discussão a bancada 
do PS está de acordo no fundamental e no essencial, tendo a sua intervenção tido o objectivo de 
melhorar o documento que se encontra produzido. Ninguém criticou as opções feitas mas sim a 
forma como a proposta foi apresentada uma vez que, em sua opinião, a mesma deveria conter a 
quantidade necessária e suficiente de matéria para esclarecer quaisquer dúvidas que surgissem. 
É referido no texto da proposta que “… a delegação de competências deve ser acompanhada dos 
meios necessários …” . Em sua opinião devia existir um resumo com a indicação de quantidades 
e meios afectos a cada uma das freguesias.  
 Os esclarecimentos solicitados relativamente às questões dos pavimentos ou da rede 
viária, tiveram também o intuito de precisar aquilo que também foi dito nas próprias intervenções 
pelo que pensa não haver nenhum antagonismo. Diz ser evidente que pode haver algum 
antagonismo, que até poderá ser salutar, sobre a discussão dos critérios. Essa discussão não fará 
mal nenhum tê-la porque o objectivo será tentar melhorar aquilo que é uma boa execução da 
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parte da Câmara Municipal relativamente ao tratamento das suas freguesias. Termina dizendo 
que este foi o único objectivo da sua intervenção.   
 
 Sr. Presidente da Mesa, informa que tem mais dois pedidos de intervenção e que logo a 
seguir a Sra. Presidente da Câmara usará da palavra, terminando assim a discussão do ponto. 
  
 Sr. José Cardoso do PSD apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
 Diz que se está a discutir uma questão que à partida julgava ter sido um acordo entre a 
Câmara e as Juntas de Freguesia, pelo que se houvesse alguma Junta que não estivesse de 
acordo com os protocolos teria espaço nesta discussão para dizer de sua justiça e, eventualmente 
os Membros da Assembleia, pronunciar-se-iam de acordo com a justiça, ou não, das suas 
reivindicações. 
 Tratam-se de protocolos de acordo, pelo que tem pena que se perca às vezes muito tempo 
sem necessidade nenhuma. Já anda há alguns meses a chamar a atenção para o facto do país 
não ser o mesmo de há dois ou três anos, pelo que é necessário muito cuidado com os dinheiros 
públicos. Apela a que todos contribuam para que as instituições funcionem melhor porque é uma 
forma de economizar. Diz estar habituado a trabalhar nas associações duma forma voluntária e 
humanitária onde se dá o que se tem de melhor sem esperar retorno. Actualmente não se faz 
nada sem pensar em dinheiro o que não pode ser porque o país há muitos anos que não tem 
condições para viver como vive, e as autarquias não podem pensar que vão ficar à parte desta 
crise.   
 Termina a sua intervenção fazendo um apelo a que se economize reforçando a ideia de 
que as Juntas de Freguesia estão mais perto das populações para poderem resolver com mais 
eficácia e eficiência os seus problemas, daí a razão da existência destes protocolos.  
 
 Sr. Dr. Valentim Pinto da CDU, refere que de acordo com o que foi dito pelo Sr. Membro 
José Cardoso os protocolos são de facto um acordo entre as partes, ninguém é obrigado a 
aceitar.  
  A polémica só se levantou porque o Sr. Membro Carlos Martins, que agora branqueou a 
intervenção anterior, não referiu só aspectos técnicos como disse que: “… as freguesias rurais 
foram prejudicadas, que isto não foi justo, teve em conta a cor politica…”. Ninguém pode esquecer 
uma intervenção passados dez minutos que introduziu a polémica de uma forma infundada, 
injustificada e desastrada do ponto de vista político. Termina dizendo que foi unicamente por essa 
razão que as intervenções da bancada da CDU foram mais acutilantes.   
 
 Sra. Presidente da Câmara, começa por referir que a proposta que hoje é trazida a 
deliberação da Assembleia Municipal foi, na generalidade, acordada com as Juntas de Freguesia. 
É evidente que houve reacções das várias Juntas, em que cada uma pergunta acerca de um 
aspecto ou de outro que entende que não é exactamente aquele que melhor corresponde à sua 
realidade ou até ao trabalho que realizou no passado.   
 Não querendo referir nenhuma Junta em especial gostaria de dar como exemplo um tema 
comum a todas que é a intervenção nas escolas. Todas as Juntas de Freguesia dizem que as 
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intervenções que têm a seu cargo vão muito para além daquilo que a Câmara lhes está a dar em 
termos de verbas. A posição da Câmara em relação a esta questão foi a definição de tudo aquilo 
que as Juntas passaram a ter como competência para executar nas escolas, e caso haja alguma 
situação que ultrapasse essa competência deverão dar conhecimento da mesma. 
 Em relação à intervenção do Sr. Membro Carlos Martins gostaria de dizer que não foi muito 
atento na análise que fez, porque não era na proposta que deveria ser especificada uma 
imensidão de coisas e por outro lado a sua especificidade. Os protocolos são compostos por 
centenas de páginas e, mesmo versando matérias iguais, são diferentes em cada freguesia 
especificando até ao pormenor tudo o que respeita a cada uma. Deste modo não faria sentido 
simplificar algo que é muito complexo para sintetizar numa dúzia de linhas de modo a constar na 
proposta. A opção assumida pelo executivo é o de elaborar uma proposta genérica, enquadradora 
do conjunto de protocolos, comum a todas as Juntas de Freguesia remetendo as especificações 
técnicas para o texto do protocolo, e seus anexos. 
  Quanto à ideia de que se estão a limitar as intervenções das Juntas de Freguesia, refere 
que não estão a limitar nada uma vez que as Juntas de Freguesia não têm nenhuma das 
competências que estão descritas, e se as têm é por delegação da Câmara Municipal alargando 
deste modo o seu âmbito da intervenção. Se as Juntas de Freguesia se limitassem a cumprir 
rigorosamente aquilo que a Lei lhes comete, a exemplo de muitas no país, os Srs. Presidentes de 
Junta sabem melhor que ninguém o papel que lhes restaria e o empobrecimento que isso 
significaria para as respectivas comunidades locais, para a vida das populações e até para a 
própria democracia. É sua opinião que a democracia local ganha indiscutivelmente com a 
intervenção das Juntas de Freguesia e com o exercício destas competências que as colocam 
mais próximas, mais por dentro ainda dos problemas das populações e das formas de os resolver. 
A sua participação neste fórum, que é um dos fóruns da vida democrática local por excelência, sai 
obviamente enriquecida porque as Juntas de Freguesia têm estas experiências também. As 
freguesias onde as respectivas Juntas têm apenas as competências que estão cometidas na Lei, 
aquilo que podem fazer é identificar o leque de problemas que existem na sua comunidade. As 
Juntas de Freguesia do concelho de Palmela, são Juntas que estão em condições de partilhar a 
forma de solucionar os problemas que é algo que acrescenta ganhos à qualidade das soluções e 
à qualidade da democracia local. 
 Refere que não gostou da referência do Sr. Membro Carlos Martins em relação ao facto de 
ser feita diferenciação em relação às Juntas, pelo que o Sr. Membro fará a justiça de reconhecer 
que não é seu hábito no plano de intervenção e que seria muito básico trazer num protocolo, 
ainda por cima escrito, alguma coisa que reflectisse qualquer atitude de diferenciação no trato das 
Juntas de Freguesia ainda por cima por critérios politico partidários. Não é seu hábito ter esse tipo 
de atitude, nunca o fez e garante que nunca o fará.  
 Existe sim uma clara diferença entre Poceirão e Marateca em matéria de caminhos, sendo 
relativamente diminuta a diferença em relação aos Km², ou seja à área das freguesias, é muito 
significativa a diferença de caminhos identificados como públicos nas duas freguesias. Marateca 
tem uma característica diferente de Poceirão tendo a Sra. Presidente da Junta já manifestado a 
sua posição de reserva, numa nota escrita enviada à Câmara, sobre a forma como estavam 
quantificados os quilómetros da freguesia solicitando plantas para poder fazer uma apreciação. A 
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cartografia que a Câmara dispõe está a ser fornecida de modo a que a Junta de Freguesia de 
Marateca possa fazer a sua apreciação. A questão que se coloca é que em termos de manchas, 
as de Marateca são completamente diferentes de Poceirão. Enquanto as manchas de Marateca 
são limpas em termos de caminhos e correspondem à imensidão de herdades que existem na 
freguesia. Dentro dessas herdades existem caminhos que pelo facto de serem privados não 
podem ser contabilizados para efeitos do protocolo. Gostaria de sublinhar que a única diferença 
que existe entre as freguesias de Poceirão e de Marateca é apenas nesse protocolo, porque os 
demais protocolos são perfeitamente aferidos em função de critérios muito objectivos e muito 
rigorosos.  
 Como exemplo do que acabou de referir diz que na definição das verbas para intervenção 
nas escolas foi tido em conta que Poceirão tinha dois mil trezentos e sessenta metros quadrados 
de espaços cobertos enquanto Marateca tem dois mil, cento e quarenta; em relação aos 
logradouros, Poceirão tem dez mil, seiscentos e sessenta metros quadrados e Marateca dez mil e 
setenta.  
 Outra referência que gostaria de deixar tem a ver com a colocação de placas toponímicas 
onde há uma diferença substancial dos valores das Juntas de Freguesia que gostaria de 
especificar. Todos os protocolos desceram tendo em conta o número de topónimos que foram 
atribuídos pela Câmara Municipal. Se foram aprovados um determinado número de topónimos 
não será legítimo dizer que será necessário colocar um número de placas superior. Em relação à 
conservação foram aferidas as placas existentes e que foram identificadas pelas Juntas de 
Freguesia. 
 Quanto ao protocolo de higiene dos espaços públicos, pode-se verificar que para Poceirão 
o valor é de doze mil euros enquanto para Marateca são quinze mil euros, quatro trabalhadores 
para Poceirão e cinco para Marateca. O despejo de fossas é exactamente igual, sendo que neste 
caso reduziu significativamente as verbas por critérios de rigor. Existia uma situação que era 
pouco rigorosa, que existia desde o início dos protocolos, que era o pagamento às Juntas de um 
determinado valor e por sua vez as Juntas recebiam dos munícipes. Neste momento as Juntas de 
Freguesia continuam a receber dos munícipes sendo o valor final a pagar aferido pela Câmara 
Municipal. Trata-se duma situação que tem que continuar a ser discutida e aferida.  
 Quanto aos restantes protocolos também vão ao mesmo nível de pormenor e de rigor, ou 
seja identificar exactamente o que faz cada Junta e qual a respectiva área de intervenção.  
 Gostaria, ainda, de referir dois aspectos gerais que lhe parecem importantes. O trabalho de 
rigor que tem vindo a ser feito só foi possível ser feito nesta altura, para além do envolvimento dos 
serviços da Câmara Municipal, com o trabalho rigoroso das Juntas de Freguesia. Há medida que 
as Juntas vão intervindo de forma mais rigorosa esse seu contributo verte a favor dos protocolos e 
do seu rigor técnico. Tudo é passível de ser aferido existindo ainda a possibilidade de haver 
acertos como vem referido no texto dos protocolos, sendo exemplo do princípio do rigor, da 
isenção e da objectividade. 
 Os protocolos continuam a ser um exemplo e com valores acima dos praticados noutras 
Juntas de Freguesia e até dos propostos pela ANMP e ANAFRE num estudo que está a ser feito a 
nível do país. Diz não ter dúvida que se algum dia chegar a haver acordo nesse sentido os valores 
de transferência para as freguesias irão concerteza baixar.  



 
 

  
     

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PALMELA 
 

Mandato 2009/2013 
 

 
 

 
 

13

 Termina a sua intervenção dizendo que a questão da coesão entre os territórios não se 
pode fazer por via de protocolos que têm que ser claramente objectivos para o exercício de uma 
competência. Será a nível nacional e no âmbito da atribuição e distribuição de verbas do fundo de 
financiamento das freguesias que se deverá procurar esse equilíbrio, essa harmonia e essa 
coesão do território.                 
 

 Não havendo mais intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação 
tendo sido aprovada, por unanimidade, com 26 votos a favor (15 da CDU, 6 do PS, 2 do PSD, 2 
do CDS/PP e 1 do BE). Aprovado em minuta. 
 
 
 
 3 – 1ª. Revisão ao Orçamento 2010 e Grandes Opções do Plano 
2010-2013 
 
 Sr. Presidente da Mesa, dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara. 
 
 Sra. Presidente da Câmara, refere que sobre a proposta em discussão não vai dizer mais 
do que aquilo que vem referido no texto. No entanto gostaria de fazer um pequeno que poderá ser 
útil para os Srs. Membros da Assembleia dado tratar-se da 1.ª Revisão Orçamental.  
 A presente revisão acontece depois de duas alterações, sendo que na 1.ª Alteração, na 
receita, foram introduzidos os valores do empréstimo de curto prazo, de dois milhões de euros, e o 
empréstimo de dois vírgula sete milhões que também tinha sido aprovado. Na despesa 
introduziram-se a obras a financiar com o empréstimo, obras essas que estavam a definir nas 
GOP, concretamente o reforço de abastecimento de água a Pinhal Novo, infra-estruturas da 
Lagoinha, jardins-de-infância de Lagameças e Lagoa do Calvo e, incluiu-se também a verba de 
cem mil euros de suprimentos para a ADREPAL. O Orçamento inicial era de cinquenta e três 
vírgula um milhões de euros tendo passado para cinquenta e sete vírgula nove milhões de euros, 
sendo a diferença de quatro vírgula oito milhões de euros basicamente o valor dos dois 
empréstimos contraídos. Quanto à 2.ª Alteração, os valores compensaram-se tendo sido incluído 
o valor de duzentos mil euros para a Escola de Val’Flores em parte compensada com uma verba 
da iluminação pública da área dos consumos.    
 
 Sr. Presidente da Mesa, pergunta se alguém tem alguma questão a colocar. 
 
 Sr. Engº. José Braz Pinto do PS apresenta cumprimentos a todos os presentes. 

 De imediato apresenta a seguinte intervenção. 
“Na última sessão desta Assembleia, manifestamos como sempre, a nossa preocupação 

pelos gastos excessivos da Câmara, comparados com o decréscimo de receitas. 
Ouvimos os habituais epítetos de que estávamos contra os trabalhadores e os, também 

habituais, auto elogios das diferenças positivas na governação do executivo e do Partido que o 
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apoia e que se auto intitula de único defensor dos trabalhadores. Uma gestão competente e 
transparente é a melhor defesa do trabalhador. 

Quem nos criticou não manifestou a mais leva preocupação pela quebra que se vem 
verificando na realização de receitas, nomeadamente no ano passado, facto que, no presente ano 
e face à crise instalada só pode agudizar-se. 

 Em 2009 o executivo esperava arrecadar 65 milhões de euros de receita e apenas 
realizou 53 milhões, ou seja, menos 11 milhões. Este facto preocupa-nos porque uma gestão que, 
perante a impossibilidade de aumentar receitas, não consegue diminuir despesas, caminha numa 
situação financeira desequilibrada onde podem estar em perigo os próximos ordenados e salários 
dos trabalhadores. Ao invés do pretendido, as grandes oportunidades dadas e não sustentadas, 
podem ser caminho para um fosso, onde os sacrifícios e desilusões não se remedeiam com os 
protestos e acusações. Isto é trilhar caminhos que não diferem daqueles que nos conduzem às 
incidências nacionais e internacionais de consequências tão funestas. Não ver isto é miopia 
política, trilhando um caminho à beira do abismo orçamental e do suicídio económico. 

Talvez por estes factos, aumento de despesa e diminuição de receita, a Câmara teve de 
contrair um empréstimo a curto prazo, no valor de 2 milhões de euros, para pagar a fornecedores. 
Todavia temos conhecimento de que há fornecedores que esperam pagamentos de fornecimentos 
de Novembro com facturas datadas de Dezembro. Também sabemos que, só há pouco tempo, 
começaram os pagamentos daquelas facturas. Seis meses depois… Tão perto e tão longe o 
tempo em que a Câmara se vangloriava com alguma razão, de ser a melhor pagadora da região. 

Paira no ar a misteriosa razão porque não se utilizou o empréstimo e se continua a dever a 
fornecedores. Foi afirmado aos vereadores que o empréstimo ainda não tinha sido utilizado e 
portanto não tinha gerado encargos. Para que está a ser guardado? E os poucos pagamentos 
daquelas facturas, foram-no com que recurso? Terá sido com o saldo de gerência de 383.664 que 
agora incorporamos? 

E, em parte, já que fomos considerados durante bastante tempo os vereadores da vírgula, 
pergunto: 

Na prestação de Contas de 2009 (página 270), refere-se o saldo de gerência de 2009no 
valor de 383.371,11 €; na proposta que hoje discutimos refere-se na 1.ª página o saldo de 
gerência de 2009 de 383.664 €. Afinal em que ficamos? É um ou outro? A diferença é pequena 
(292,89), mas os números devem ser rigorosos. 

Mas as nossas preocupações abarcam também o plano inclinado onde derrapam os 
diferenciais entre dívidas a terceiros e saldos de gerência: 

Em 2006 existia um diferencial negativo de 7,1 milhões de euros; 
Em 2007 existia um diferencial positivo de 1,2 milhões de euros; 
Em 2008 existia um diferencial positivo de 2,7 milhões de euros, em tudo igual ao 

diferencial negativo de 2009 de 2,7 milhões de euros (curiosidade que mais uma vez se justifica 
pelas obras de 2009, ano eleitoral que absorveram saldos que não se quiseram utilizar em 2008). 

Mais uma vez era preciso alterar as lógicas mais uma vez tal não aconteceu. Estamos 
quase cansados de prever as dificuldades e as perdas de oportunidades, estamos cansados de 
afirmar a necessidade de rigor orçamental e planeamento rigoroso. 
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Nesta revisão tudo continua na mesma. Não se altera a filosofia nem o enquadramento, 
nem as prioridades. 

Vemos como exemplo e como novidade que o valor consagrado no Orçamento de Estado, 
ao abrigo da lei de finanças locais, ultrapassou 412.000 euros em relação ao previsto pelo 
município. Será de assinalar ou, à semelhança da anedota do ciganito pobre que recebe um bolo 
e agradece dizendo “quero mais”. 

Vemos como constante o reforço das verbas das obras “Drenagem de Brejos do Assa”, 
“Cine-Teatro S. João”, “Infra-estruturas da Lagoinha” e “Pavimentação da Travessa Luís de 
Camões”. Poucas obras se conseguem concluir com respeito pelos valores da adjudicação e tal 
facto torna-nos Município igual ou mal geral nacional, por isso resta pouca legitimidade para 
criticar desvios das obras de Estado. Faz-me lembrar a parábola bíblica onde alguém via a palha 
do vizinho e não via a trave no seu. 

Mas vemos também, como constante ou novidade, já não sei, que obra concluídas em 
anos anteriores na área de Educação só agora tiveram a sua execução financeira. Pressuponho 
que só agora foram pagas ou cabimentadas. 

Por último vemos que dos 58,7 milhões de euros desta revisão só 54% são referentes às 
Grandes Opções do Plano. O resto, 46%, deve ser imputável a despesas correntes. 

E de todo este desacerto ressalta a obra da Escola de Vale de Flores: 
- Orçamento para lançamento do concurso – 2.031.000 €; 
- Concorreu uma única empresa, facto por nós assinalado, tendo recebido a explicação de 

que, tratando-se de um concurso de concepção / construção, poucas empresas estariam 
preparadas para concorrer, mas havia a garantia de não poder haver trabalhos a mais; 

- A empresa ganhou o concurso pelo preço de 2.656.000 €, ou seja, 30% mais que o preço 
base; 

- Agora foram atribuídos trabalhos a mais no valor de 304.000 €, ou seja, uma obra com 
custo previsto de 2.000.000 €, acabou custando 3.000.000 €, ou seja, 50% mais cara; 

- À perplexidade perante as obras a mais argumenta-se que tal se deve à entrada em vigor 
de nova legislação, mas esta só actuou porque a Câmara se demorou a finalizar a adjudicação. 

A todo este quadro podemos acrescentar uma grande dose de incapacidade na 
fiscalização durante a execução das obras como podemos citar a titulo de exemplo a Escola Nova 
de Cajados e a reposição da estrada de Brejos do Assa, esta última, aqui trazida pela minha 
Camarada Carla Oliveira. 

Mesmo a finalizar não podemos deixar de observar verbas constantes da modificação do 
orçamento que se referem a uma pretensa diminuição dos valores de locação de 18 instalações 
da Câmara e que totalizam 33.608,00 €. Recebemos de que se trataria de uma previsão de 
aumento de rendas que não veio a verificar-se. Fica-nos a interrogação porquê? Parece-nos que 
neste capítulo, o Departamento Financeiro foi mais papista que o Papa. 

Mas, observando um quadro que tivemos oportunidade de fazer, verificamos haver uma 
constante dum diferencial de 10% em relação ao valor futuro calculado. Porquê esta percentagem 
que nada tem a ver com a inflação? Também não podemos perceber porque há edifícios que 
sofreriam aumentos diferenciados, desde 0,44% (Edifício da Administração Urbanística) até 
38,38% (Edifício da Divisão de Fiscalização). Que critérios presidiram a este cálculos? 
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Uma coisa é certa: constatámos mais uma vez, com estas 18 locações (pensamos haver 
mais) de 425.263,00 €. Quase meio milhão de euros anuais para locações! Dá que pensar… para 
quando a construção de edifício próprio? Continuar indefinidamente com esta situação é boa 
gestão? 

Isto vai mal. 
Estrutura pesada – Falta de medidas de contenção – Impossibilidade de gerar mais 

receitas – Desequilíbrio financeiro – Deficiente planificação de obras e suas conclusões – 
Deficiente fiscalização no controlo e acompanhamento das obras… 

Precisamos de uma política financeira realista que não feche a porta ao futuro … 
Tudo isto são constantes que se reflectem nos Orçamentos, suas alterações e revisões. 

Tudo na mesma que de nós só pode merecer o mesmo voto. Votaremos contra.”     
            

 Sr. Dr. Francisco Piteira dos Santos do CDS/PP apresenta cumprimentos a todos os 
presentes. 
 Inicia a sua intervenção aplaudindo o trabalho da comunicação social que assiste aos 
trabalhos, nomeadamente os da vereação, e em particular o Jornal do Pinhal Novo que na sua 
última edição traz especificado tudo e todos os assuntos que hoje se estão a tratar dizendo que foi 
tudo aprovado. O Grupo do CDS/PP na Casa do Povo de Palmela, leia-se Assembleia Municipal, 
gostaria de propor à mesa que, tendo em atenção os tempos que correm, que as sessões deste 
órgão pudessem ser mais próximas das reuniões de Câmara para que se tenha um trabalho mais 
profícuo e mais digno, como forma de poder-se trazer mais munícipes a assistir às sessões. De 
outra forma está tudo dito porque quem não foi à reunião de Câmara viu o jornal e não veio cá 
hoje. Por muito que falem fazem-no uns para os outros não contribuindo para o engrandecimento 
do concelho. 
 Relativamente ao ponto que está a ser discutido, lamentam que verbas que promovem 
acréscimos no Orçamento sejam depois distribuídas por obras já em curso e que extravasaram o 
seu orçamento ultrapassando nalguns casos os cinquenta por cento. Em tempos de crise tem que 
ter um pouco mais de cuidado na utilização das disponibilidades, o que no entendimento do 
CDS/PP é possível de ser feito. 
 Gostaria de referir que o serviço da divida representa cerca de quarenta por cento do 
orçamentado, situação que é alvo de preocupação do seu Grupo. Esta situação deverá ser tratada 
com o maior rigor de forma a fazer face às baixas de receitas. Refere que as receitas não são 
impossíveis de serem aumentadas, tem é que se ter outro tipo de gerência. Uma vez que as 
receitas vêm principalmente da receita do IMI, levanta-se a questão de que na vila de Palmela 
existem prédios omissos que nada pagam. Pergunta se será uma questão de fechar os olhos ou 
será uma questão de má gestão. 
 Termina dizendo que o Grupo do CDS/PP irá votar contra a proposta. 
   
 Sr. Dr. João Completo Costa do PS, diz que na sequência da intervenção do seu 
camarada José Braz Pinto gostaria de acrescentar mais alguns elementos à análise que fizeram 
da revisão orçamental.  
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 Em primeiro lugar gostaria de relembrar que quando foi da apresentação do Orçamento 
começou por sublinhar, em termos técnicos, a boa apresentação do mesmo. Hoje reitera aqui a 
mesma opinião fazendo uma pequena ressalva, de forma construtiva, que tem a ver com 
apresentação dos quadros resumos e com a formatação das células. Referindo-se ao quadro 
resumo da Receita diz que a formatação da primeira coluna não apresenta casas decimais e as 
seguintes têm duas casas decimais, enquanto que nos quadros seguintes acontece a mesma 
situação sendo que o quadro resumo das Grandes Opções do Plano não tem casas decimais.  
 Parece-lhes que se “aproveitou” a revisão orçamental para se mexer em algumas áreas 
que são sensíveis e nalgumas contas que lhes são também bastante sensíveis. Exemplifica 
dizendo que se, se, olhar para o resumo das GOP’s verifica-se que na segurança e acção social 
existe uma redução de cerca de quatro mil euros; no ponto três, funções económicas, mais 
precisamente no três ponto dois (industria e energia) constata-se um aumento de cerca de mais 
de cem mil euros; ainda um outro ponto que para si é muito importante, protecção do meio 
ambiente e conservação da natureza, verifica também uma redução de cerca de cem mil euros; 
quando se chega aos outros suplementos e prémios, verifica-se um crescimento de cerca de nove 
mil euros; em despesas de representação, um acréscimo de cerca de sete mil euros; em relação  
aos estudos, parcerias, projectos e consultadoria trinta e move mil euros; no pessoal em regime 
de tarefa e avença a introdução de um valor que não existia de vinte mil quatrocentos e cinquenta 
euros que gostaria de saber para que se destina. 
 Por último gostariam de saudar a redução da conta locação de edifícios, ou seja, 
presumem que a redução tem a ver com a concentração de serviços pela parte da Autarquia 
situação pela qual o Partido Socialista se tem batido e que gostariam de um dia ver substanciado 
num único edifício para os serviços camarários. 
 
 Sr. José Cardoso do PSD, refere que não pode pôr em causa os serviços contabilísticos 
da Câmara Municipal, porque ou se confia que se está perante pessoas idóneas e responsáveis 
ou se há dúvidas e suspeitas que se provem. Deixar a suspeição que há “aldrabices”, falta de 
civismo e de profissionalismo não é credível.  
 Uma vez que não têm responsabilidades no Orçamento e nas contas a posição da 
bancada do PSD será a abstenção, voltando a insistir para que a Câmara comece a pensar onde 
irá travar despesas uma vez que isso irá acontecer.   
 Tudo passa por uma questão de gestão e, sabendo que Câmara Municipal faz muitas 
obras e que tem serviços técnicos a funcionar, não consegue perceber porque é que existem 
estas derrapagens. No entanto questiona se será plausível criticar as Câmara por ter derrapagens 
quando se sabe que o Governo é muito pior que a Câmara. Colocando-se na “pele” dos 
construtores a quem é adjudicada uma obra, não recebendo os pagamentos a tempo e horas, 
arrastando-se a situação verifica que o trabalho sai mal feito e custa mais. Esse será um problema 
com que a Câmara concerteza se irá confrontar um dia quando o acesso ao crédito estiver mais 
dificultado e quando não receber o dinheiro do Estado. As obras estão lançadas, têm que ser 
feitas e pagas e aí, inevitavelmente, haverá derrapagens. 
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 Nas últimas e penúltimas sessões da Assembleia referiu que será preferível a Câmara 
“cortar” despesas nalgumas coisas menos essenciais do que passar por dificuldades como sejam 
não pagar salários, obras e transportes escolares.  
 Será com o esforço conjunto de todos que se poderá fazer face à crise, reconhecendo que 
o seu partido tem uma quota parte de culpa e que o PCP é dos partidos menos culpados, só que o 
povo português, nomeadamente o mais desfavorecido, é que irá ter que a pagar.  
 Termina dizendo que lhe custa estar sempre a dizer a mesma coisa mas, de há seis meses 
a esta parte, ainda não viu da parte da Câmara Municipal nenhuma informação concreta do que 
pretende fazer para combater a crise. 
 
 Sr. Engº. José Charneira da CDU, referindo-se ao facto que toda a gente falar na crise e 
no pagamento da crise diz ter em seu poder um documento que refere o facto de vinte 
administradores de empresas públicas ganharem por ano o valor do Orçamento da Câmara de 
Palmela. Por esse motivo é que na sua intervenção disse que a crise não é para todos mas para 
alguns, para pagar é que são sempre os mesmos.  
 Em determinado momento começou-se a vender a imagem de que Portugal era um país 
de serviços, de turismo, de indústria e outras actividades o que não é verdade. O que se assiste 
neste momento é uma ofensiva capitalista que desde a 2.ª Guerra Mundial não existe, porque o 
objectivo é claro, e é acabar com os direitos sociais dos trabalhadores. Tudo o que foi conquistado 
está a ser perdido porque o sistema é que está em crise e não a economia. Exemplo disso é a 
economia dos países emergentes, Brasil, China, Índia, etc. Nos Estados Unidos fala-se muito do 
défice em Portugal, mas ainda na passada semana o novo primeiro-ministro inglês propôs uma 
redução do défice de doze para onze por cento, sendo que os Estados Unidos têm onze por cento 
de défice e a Bélgica tem oito ou nove. Seria bom que alguém lembrasse à Senhora Merkl que há 
uns anos atrás quando a Alemanha não cumpriu com os défices impostos pela Comunidade só 
não teve um voto de desconfiança, e não foi punida, porque o Dr. Durão Barroso, na altura 
primeiro-ministro de Portugal, deu um voto de confiança.  
 
 Sra. Presidente da Câmara, diz que irá tentar responder a algumas das questões que 
foram colocadas pelos Srs. Membros da Assembleia. 
 Em primeiro lugar gostaria de esclarecer que a Câmara não tem qualquer papel, nem 
qualquer responsabilidade, nas questões da cobrança do IMI. A única coisa que é da 
responsabilidade da Câmara é a definição das taxas, não tendo nenhuma intervenção na 
identificação dos edifícios, na respectiva inscrição matricial, na sua avaliação, na sua 
actualização, na liquidação ou cobrança uma vez que é competência das Finanças. Se existem 
edifícios que não estão avaliados não é por culpa da Câmara, pelo que o comentário do Sr. 
Membro Piteira Santos é completamente desajustado e sem sentido. Aproveita para dizer que até 
para facilitar o trabalho das Finanças, há alguns anos atrás foram “cedidos” trabalhadores para 
efectuarem esse trabalho uma vez que era invocada a falta de pessoal para responder a certas 
tarefas inerentes ao IMI. 
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Sobre o serviço da dívida, não sabe como é que chegou aos valores de cerca de quarenta 
por cento para o serviço da dívida uma vez que, de acordo com os cálculos dos serviços, ronda os 
seis vírgula oito por cento. 

Em relação a questões mais específicas, gostaria de dizer que quando se elabora um 
Orçamento, aliás como todos os Orçamentos, o trabalho é feito com documentos previsionais. 
Refere ainda que quando o Orçamento é elaborado, durante o mês de Outubro, existe uma 
determinada visão acerca do comportamento de obras que se encontram e execução, bastando 
existir um auto que se esperava realizar em Dezembro mas que, por determinada razão, transita 
para o ano seguinte para dar origem a uma alteração, a uma revisão do respectivo Orçamento e à 
inclusão dessa verba no Orçamento do ano seguinte. Essa situação não significa que todas as 
obras estejam mais caras, têm é um comportamento físico diferente o que influencia o Orçamento 
do ano seguinte.  

No que respeita à Escola de Val’Flor, diz que a obra tinha o valor pelo qual foi adjudicada 
mas que durante a sua construção houve uma alteração de legislação que obrigou à sua 
incorporação e às consequentes alterações ao contrato.  

Relativamente aos cem mil euros para custos de energia, não foi propriamente um 
aumento mas uma alteração feita de início. Na 2.ª Alteração foi retirada verba à rubrica dos 
consumos de energia, neste momento o que se está a fazer é repor esse valor não havendo 
qualquer alteração nem custos acrescidos. 

Em relação à questão da formatação dos quadros pede ao Sr. Dr. José Monteiro para 
prestar esclarecimentos, tendo sido referido que o Orçamento inicial foi feito sem casas decimais 
mas com a introdução do saldo de gerência foi necessário introduzir na receita uma coluna que 
contivesse as casas decimais tendo o mesmo sido feito para a despesa. 

Ainda sobre a questão da obra da Escola de Val’Flor, que tem um comportamento 
significativo nesta revisão, gostaria de recordar que esta obra teve um processo com algumas 
particularidades. Trata-se de uma obra que não demorou relativamente ao que estava previsto, 
antes pelo contrário, procurou-se antecipar a obra para cumprir as obrigações e por outro lado os 
desafios que foram feitos pelo Governo Central em relação ao alargamento da rede do pré-
escolar, uma vez que a autarquia teve condições de candidatar ao QREN a obra que estava 
prevista no PPI. Inicialmente catorze empresas levantaram o caderno de encargos fazendo prever 
uma dinâmica completamente diferente em termos dos concorrentes que se apresentavam a 
concurso, infelizmente só um é que apresentou proposta e o respectivo projecto. Deste modo não 
houve por onde escolher e se houve um desfasamento entre o preço base e o valor pelo qual a 
obra foi adjudicada não houve por onde discutir o valor. 

Em relação à questão da situação financeira do Município neste momento, à situação dos 
fornecedores e os pagamentos, gostaria de dizer que já foi pago o final do ano e neste momento 
estão a ser pagos os meses de Janeiro e Fevereiro. Existe um montante de facturas em atraso 
que preocupa o executivo, situação nunca vivida uma vez que não tinha havido quebras na receita 
como no ano transacto prevendo-se uma situação semelhante para o corrente ano. A opção da 
contracção do empréstimo de curto prazo foi para fazer face a esta situação, mas tem que se 
olhar para o ano como um todo uma vez que o empréstimo paga uma parte das facturas e não a 
sua totalidade. Há que equilibrar a gestão e tendo em conta os picos que o ano tem, acontecendo 
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o primeiro nesta altura com a receita da primeira tranche do IMI, com um pico de despesa 
associado por se pagar o subsidio de férias até 15 de Junho, seguindo-se outro pico na receita 
com o pagamento da segunda tranche do IMI e outro no final de ano quando tiver que se pagar o 
empréstimo. Neste momento está a ser analisado, com muito rigor e com muito critério, o 
momento em que se irá usar o empréstimo. 

Quanto à questão dos “desabafos” gostaria de dizer que há muito que desabafar no 
corrente ano. A presente alteração foi feita para incorporar os cerca de quatrocentos mil euros do 
Orçamento de Estado que superaram a previsão inicial, uma vez se tinha trabalhado com base 
nos valores recebidos o ano passado, pelo quando foi conhecido o Orçamento de Estado 
verificou-se que o valor era superior e tinha que ser incorporado. No entretanto há uma coisa que 
todos conhecem que é uma declaração no sentido de cortar cem milhões de euros às 
transferências para as autarquias, significando que um destes dias terão que voltar a desabafar 
sobre este assunto porque, com toda a certeza, terão que devolver o dinheiro. Nessa altura terá 
que se encontrar maneira de cortar na despesa, pelo que já se está a trabalhar com muita atenção 
num plano para enfrentar o resto do ano com todas estas contingências, sendo evidente que terão 
que ser tomadas decisões não desejáveis. 

Toda esta conjuntura não era previsível aquando da elaboração do Orçamento, pelo que 
quando foi tomada a decisão da opção gestionária aos trabalhadores, quando foram mantidos 
compromissos em relação a obras, quando se mantiveram os protocolos com as Juntas de 
Freguesia foi no sentido de honrar compromissos com base num pressuposto que dentro de muito 
pouco estará alterado. 

É sua convicção que esta problemática será muito discutida daqui para a frente, talvez 
“zangar” muito, mas sobretudo o que deve “zangar” mais é o facto de se viver uma situação que 
os torna absolutamente incapazes de prever aquilo com que se gerem os territórios, as autarquias 
e as necessidades das populações. 

Termina dizendo que todas as mudanças que ocorrem no mundo ir-se-ão reflectir nos 
territórios, na vida das pessoas e das famílias, concretamente isso irá acontecer a partir do dia um 
de Julho, não sendo as autarquias alheias a este facto. Em sua opinião existe uma questão ainda 
mais preocupante e que tem que ser imputada ao Governo porque, independentemente da 
situação internacional e da situação económica, existem alterações que foram sendo introduzidas 
nomeadamente ao estatuto das autarquias locais, à soberania das autarquias locais, à filosofia 
que está subjacente ao poder local democrático, sendo inevitável que face à situação de crise não 
fosse para as autarquias, e sobre elas, que recaísse este nível de encargos e de consequências 
na vida das organizações e das pessoas. Tratam-se de opções e não inevitabilidades. 

 
Sr. Presidente da Mesa, antes da votação e uma vez que a Mesa foi interpelada pelo Sr. 

Membro Piteira Santos gostaria de esclarecer a razão da interpelação. 
Pareceu-lhe que o Sr. Membro estaria a propor à mesa que as sessões da Assembleia 

fossem mais próximas às reuniões públicas do executivo municipal, fundamentalmente por causa 
das notícias da comunicação social e, nomeadamente do JPN. No caso concreto a última reunião 
pública, em que foram aprovadas as propostas em discussão, realizou-se no dia dezanove em 
Pinhal Novo. Pergunta como é que seria possível impedir o Jornal do Pinhal Novo de publicar 
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essas notícias antes da sessão da Assembleia. Por outro lado gostaria de lembrar que a 
Assembleia Municipal reúne obrigatoriamente cinco vezes por ano.                    
 
 Sr. Dr. Francisco Piteira dos Santos do CDS/PP, refere que a intenção da sua 
intervenção era dizer que o trabalho dos jornalistas é óptimo. 
 

 Não havendo mais intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação 
tendo sido aprovada, por maioria, com 15 votos a favor da CDU, 8 votos contra (6 do PS e 2 do 
CDS/PP) e 3 abstenções (2 do PSD e 1 do BE). Aprovado em minuta. 
 
 
 
 4 – Proposta de alteração do Regulamento de Actividades de 
Animação Sócio-Educativa da Educação Pré-Escolar. 
 
 Sr. Presidente da Mesa, dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara. 
 
 Sra. Presidente da Câmara, refere que, na prática, esta proposta aplica às actividades de 
animação os critérios que já eram anteriormente aplicados para a acção social escolar, e que têm 
que ver com o estabelecido em Portaria do Ministério da Educação. No fundo trata da indexação 
ao abono de família de acordo com critérios mais justos e que serão mais favoráveis para o 
conjunto das famílias.   
 
 Sr. Presidente da Mesa, pergunta se alguém tem alguma questão a colocar. 
 
 Sr. Engº. Fernando Nascimento do CDS/PP, diz que a sua bancada tem algumas 
dúvidas em relação à proposta, nomeadamente a dois artigos em concreto.  
 Um deles é o artigo 7.º, relativo às situações excepcionais. Refere o n.º 1, do artigo 7.º que 
“Os alunos oriundos de agregados familiares que se encontrem em Portugal em situação de 
ilegalidade, têm direito a frequentar as actividades sócio-educativas…”. De acordo com esta 
mesma situação e nos termos do artigo 6.º “…o apoio à família deve obrigatoriamente apresentar 
os documentos abaixo indicados: …”, sendo que um deles é o cartão de contribuinte do 
encarregado de educação. A questão é que se estão ilegais em Portugal não têm cartão de 
contribuinte, havendo ainda uma série de elementos que eles não podem preencher inerentes à 
condição de ilegalidade. Não compreendem como é que em situação de ilegalidade se permite a 
frequência nas actividades sócio-educativas, pelo que gostariam de ser esclarecidos. 
 Quanto ao artigo 14.º, em sua opinião, está um pouco violento quando se aproxima o Dia 
Mundial da Criança. Diz o n.º 2, do artigo 14.º que “O incumprimento do pagamento da 
comparticipação familiar implica a suspensão da frequência do serviço pela criança…” que na sua 
opinião é uma dupla penalização da criança uma vez que a impossibilidade de frequência pode 
eventualmente ser fruto duma situação de desemprego dos pais, podendo existir um período de 
carência do subsídio de desemprego, ou seja para esta criança não há excepções neste capítulo, 
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ficando impedida de frequentar a acção escolar passado um mês do não pagamento. Ainda de 
acordo com n.º 3 do mesmo artigo “O incumprimento do pagamento da comparticipação familiar, 
implica a suspensão dos benefícios…” Gostaria de saber se implica a suspensão da frequência se 
os benefícios também já estão inerentes ou não.      
 
 Sr. Dr. Pedro Margarido do PSD apresenta cumprimentos a todos os presentes.  
 Refere que sua dúvida também se prende com o artigo 7.º, e apesar de não ser 
mandatado pela Câmara, gostaria de esclarecer que o cidadão apesar de estar numa situação de 
ilegalidade pode ter direito a um cartão de contribuinte como representante legal.  
 A questão que gostaria de ser esclarecido tem a ver com o facto de um cidadão ilegal que 
não tenha um contrato de trabalho ou um contrato de prestação de serviços. Pergunta se será 
claro que os serviços da Câmara tenham a interpretação que a pessoa está em condições de 
comprovar a integração nos escalões de abono de família, podendo a criança ficar excluída dos 
apoios.     
 
 Sr. Carlos Guinote do BE, começando pelas questões levantadas pelas bancadas do 
CDS/PP e PSD gostaria de dizer que o BE acha que, em qualquer situação, os filhos de 
imigrantes não deverão ser excluídos. A Câmara deverá encontrar a melhor solução para verificar 
se pode ou não pode pagar e quando pode pagar, independentemente do estado legalizar ou não 
legalizar o imigrante. É do conhecimento geral que há muitos trabalhadores em Portugal que 
estão a servir a economia sem estarem legalizados, estão a trabalhar por necessidade e é dever 
do Estado favorecer essas pessoas. 
 Gostaria de saber se a Câmara já tem uma perspectiva do pessoal que vai ser necessário 
e como é que ele vai ser recrutado.  
 
 Sr. Dr. João Completo Costa do PS, diz que reconhece a bondade do artigo 7.º, não se 
podendo deixar fugir a sua essência, mas encontrando algumas defesas. 

Relativamente ao cartão de contribuinte não há nenhuma ilegalidade, ou seja, uma pessoa 
que não esteja a trabalhar cá pode ter um cartão de contribuinte.  

Tem dúvidas em relação à questão de se ter que fazer prova através dos recibos de 
vencimento. Pergunta se não será também uma ilegalidade a pessoa está ilegal e ter recibos de 
vencimento. A sua proposta é no sentido de, mantendo a essência e objectivo deste ponto, se 
encontrar uma forma de não se cometer nenhuma ilegalidade.   
 
 Sr. Presidente da Câmara, refere que este regulamento obteve parecer positivo e foi 
validado pelo Conselho Municipal de Educação. 
 Existem algumas questões mais concretas que são respondidas no corpo do próprio artigo 
7.º. O ponto 3 diz exactamente “Sempre que se verifique alteração da situação sócio-económica 
do agregado familiar (…) o processo é reanalisado e considerados todos os rendimentos e 
despesas do ano em curso.”, podendo até ficar isento. Em relação à questão do cartão de 
contribuinte, é possível tê-lo porque se trata duma forma de demonstrar algo e decorre da 
legislação. Em relação à prova dos vencimentos, não se pede para fazer prova da condição 
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perante o trabalho mas unicamente prova que trabalha. Quanto à questão dos escalões, é a 
Segurança Social que informa emitindo uma declaração que diz exactamente qual é o escalão em 
que a família se encontra de acordo com o abono que recebe.  
 De imediato solicita autorização ao Sr. Presidente da Mesa para o Sr. Vereador Adilo 
Costa prestar esclarecimentos.     
 
 Sr. Vereador Adilo Costa, explicando a razão de ciência desta alteração diz que tem mais 
a ver com a penalização que as famílias posicionadas no 3.º, 4.º e 5.º escalão tinham em relação 
às famílias do 6.º escalão e também em relação aos rendimentos das famílias monoparentais, 
uma vez que uma mãe com um filho pagava mais do que um casal com um filho, havendo 
relações de injustiça relativa como o caso dos casais separados também serem prejudicados. 
 Em relação à questão concreta do artigo 7.º, e das situações excepcionais, gostaria de 
acrescentar algo mais àquilo que já foi falado sobre os trabalhadores ilegais uma vez que poderá 
haver até casos extremos de trabalhadores ilegais que nem recibo de vencimento tenham. Em 
relação à questão do incumprimento do pagamento e à suspensão dos benefícios foi muito bem 
vista no Conselho Municipal de Educação, com muita inteligência por parte dos parceiros, de 
forma a garantir que nos agrupamentos não haverá lugar a nenhum inquérito social caso o 
trabalhador imigrante consiga comprovar que está a trabalhar em determinado sitio por outros 
meios sem ser o recibo de vencimento.   
 Refere, ainda, que uma criança não será retirada sem mais nem menos do seio escolar só 
porque os pais deixaram de pagar. Nos termos da lei é obrigatória essa referência constar no 
Regulamento, porque se não se fizesse menção a essa questão haveriam muitos pais que não 
estando em situação de dificuldades se iriam aproveitar. A situação da criança é aferida através 
da rede social que actua através dos agrupamentos de escolas com o apoio da autarquia, o 
mesmo acontecendo com os imigrantes.  
 De realçar que foi com o contributo do Conselho Municipal de Educação que o ponto 3 do 
artigo 7.º foi muito melhor clarificado. 
  
 Sr. Engº. Fernando Nascimento do CDS/PP, refere que subsiste ainda uma dúvida 
relativamente aos documentos de candidatura, uma vez que o ponto n.º 1  do artº. 6.º diz que “ A 
candidatura para frequência das actividades de animação e apoio à família deve obrigatoriamente 
os documentos abaixo indicados:”, ou seja, pode eventualmente haver alguns documentos que 
justifiquem o vencimento ou a sustentabilidade daquela família através de pagamento que possam 
ser entregues para a frequência.  
 
 Sra. Presidente da Câmara, refere que a seguir existe um ponto que é o das excepções 
podendo essa questão ser solucionada. 
 
 Sr. Engº. Fernando Nascimento do CDS/PP, refere que deveria aqui constar talvez um 
outro ponto no artigo 6.º, relativamente a outros elementos que fizessem prova do vencimento. 
Como elemento de instrução do processo obrigatório deverá ser acrescentado um outro 
documento que vá ao encontro da explicação dada pelo Sr. Vereador Adilo Costa. Caso contrário 
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como estes são obrigatórios mas existindo outro que faça prova e não correspondendo aos 
elementos de instrução do processo, não é aprovado. Assim todo o artigo 7.º ficará sem 
fundamento nas excepções em que se possa, eventualmente, fazer prova de que está ilegal em 
Portugal mas a ganhar um vencimento sem ter o comprovativo da Segurança Social.   
 
 Sr. José Cardoso do PSD, refere que a Sra. Presidente acabou de dizer que a Câmara 
aceita esta situação uma vez que os cidadãos se encontram a aguardar documentação.   
 
 Sr. Dr. Pedro Margarido do PSD, refere que gostaria de lançar um exemplo muito 
concreto para se verificar a abrangência do que se está a aprovar. 
  Diz o artigo 7.º que: “… desde que através de recibos de vencimento, a família comprove 
que se encontra em condições de ser integrada nos escalões de abono de família”. Foi referido 
pelo Sr. Vereador Adilo Costa que haveriam outras formas de proceder à averiguação de que o 
trabalhador tem condições de provar que está a auferir um rendimento. Colocando a hipótese de 
que não existe nenhum rendimento pergunta se essa criança ficará sem apoio. A sua dúvida 
subsiste porque se é uma condição essencial existir rendimento, como é que se resolve a situação 
caso ele não exista. 
 
 Sr. Engº. José Braz Pinto do PS, diz que em relação ao que foi aduzido e ao que é 
referido no artigo 6º e onde se diz categoricamente que: “A candidatura para frequência das 
actividades e apoio à família deve obrigatoriamente apresentar os documentos abaixo indicados:”, 
parece-lhe haver alguma contradição nesta obrigatoriedade com o facto de não apresentar prova. 
Em sua opinião esta situação seria facilmente resolvida se no corpo do artigo se acrescentasse 
algo que dissesse que a candidatura para a frequências das actividades de animação e apoio à 
família deverá obrigatoriamente apresentar os documentos abaixo mencionados, salvo nas 
excepções contidas no artigo seguinte remetendo assim a não obrigatoriedade para as 
excepções. 
 Gostaria ainda de dizer que, infelizmente, os costumes burocráticos portugueses por vezes 
arrastam situações fazendo com que hajam pessoas em situações de ilegalidade que é muito 
legal e outras em situação de legalidade por vezes muito ilegal. De qualquer forma os Membros 
da Assembleia Municipal ao estarem a aprovar o presente regulamento são de certa forma 
“legisladores”, pelo que em sua opinião não há nenhuma legislação que possa atirar uma criança 
para a situação de indigência para a qual ela não contribuiu senão pelo facto de ter os pais que 
tem. Concorda que haja estas condições de excepção para resolver situações pontuais e não para 
legalizar todas as ilegalidades que existem em termos de imigração. 
 
 Sr. Dr. Pedro Margarido do PSD, gostaria de propor que em vez de “situação ilegal” se 
mencionasse “sem título de residência válido”.          
 
 Sr. Vereador Adilo Costa, refere que o presente regulamento está balizado por legislação 
nacional onde é referido “situação de ilegalidade” e não outro termo pelo que, por uma questão de 
bom senso, se deverão manter os termos que constam da legislação nacional. Mexeu-se naquilo 
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que poderia sem mexido sem ofender a legislação nacional e no caso concreto, sendo uma 
situação excepcional, existem mecanismos que não decorrem da lei nem do regulamento mas que 
sendo exercidos na devida altura podem resolver os problemas.  
 Refere a título de exemplo uma família que mês após mês, e apesar de ser notificada pela 
Câmara Municipal, não efectua o pagamento da actividade da criança. Neste caso poder-se-á 
partir do princípio que essa criança poderá estar em risco e assim sendo através da articulação 
entre a escola e o CPCJ poderá vir a ser referenciada. Poderá ser também o caso de um 
imigrante que não consegue ter o recibo de vencimento, sendo que neste caso a intervenção será 
feita através do CLASP de Palmela e através da rede social para averiguar qual a sua situação 
concreta.   
 Nos casos que exemplificou já se está a fugir ao regulamento que por prudência deve 
cumprir com o que a legislação nacional diz e com os compromissos que a Câmara Municipal tem 
com o Ministério da Educação, não deixando de ir até às últimas consequências para que a 
criança não fique prejudicada. 
 Garante que aquilo que ouviu dos profissionais que integram o Conselho Municipal de 
Educação, que são técnicos experientes, quer na área da segurança social, quer na área da 
educação, quer dos serviços da autarquia, os casos que aparecem não são nenhum dos que 
foram aqui trazidos pelos Srs. Membros da Assembleia. O casos referenciados são de pais 
relapsos, negligentes que não se preocupam minimamente em pagar aquilo que é devido e não 
por outras dificuldades, acabando por pagar depois de pressionados.  
 Com todo o respeito que lhe merece a opinião dos Srs. Membros da Assembleia deverá 
haver alguma prudência no respeito pela lei nacional. A alteração que foi feita ao anterior 
regulamento tem só a ver com a facilidade de se criar um mecanismo mais justo a exemplo do 
que é feito na acção social escolar. 
  
 Sr. Engº. Fernando Nascimento do CDS/PP, para terminar gostaria de dizer que tendo 
em conta o exemplo dado de pais negligentes, pergunta se a autarquia também não será 
negligente ao pôr fora uma criança ao fim de um mês em que a actividade não é paga. Desta 
forma quem é penalizado é a criança e não os pais. 
 
 Sra. Presidente da Câmara, diz que a autarquia não penaliza a criança antes pelo 
contrário obriga os pais a pagarem. 
 

 Não havendo mais intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação 
tendo sido aprovada, por unanimidade, com 26 votos a favor (15 da CDU, 6 do PS, 2 do PSD, 2 
do CDS/PP e 1 do BE). Aprovado em minuta. 
 
 Sr. Engº. Fernando Nascimento do CDS/PP, apresente declaração de voto dizendo que 
o Grupo do CDS/PP votou favoravelmente o regulamento, compreenderam e admiram todo o 
trabalho que foi feito, querendo apenas deixar uma ressalva relativamente a eventuais casos de 
incumprimento que possam vir a surgir por este documento estar tal e qual como está.  
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Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a sessão cerca das 00,05horas 
do dia 28 de Maio, tendo sido lavrada a presente acta que eu Maria Antonieta Serrano Alves 
Sobral, redigi e subscrevi. 

 
      Palmela, 28 de Maio de 2010 


