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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PALMELA  
 

REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2010  
 
 

ACTA Nº  10 
 
 
 
 Aos vinte e nove dias do mês de Junho de dois mil e dez, pelas 21,45 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. 
 
2 – Estatutos da Palmela Desporto, EM 
 
3 – Estatuto Remuneratório do Conselho de Administração e do Fiscal Único 
da Palmela Desporto, EM 
 
4 – Alteração do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais – aplicação da 
Lei nº. 53-E/2006 de 29 de Dezembro – Rectificação 
 
5 – Empréstimo bancário de Médio e Longo Prazo para financiamento do 
Plano Plurianual de Investimentos de 2010 a 2013 – Adjudicação 
 
6 – Nomeação de auditor externo, nos termos do artº. 48º. da Lei das 
Finanças Locais – anos económicos 2010 a 2013 
 

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: 
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• Sr. Pedro Taleço do PS 
• Sra. Maria Fernanda Esfola do PS 

 
 

Presentes, em representação do Executivo Camarário: 
 

• Sra. Presidente Dra. Ana Teresa Vicente 
• Sr. Vereador Dr. Álvaro Amaro 
• Sr. Vereador Dr. Adilo Costa 
• Sr. Vereador Dr. Luis Calha 
• Sr. Vereador Engº. Fonseca Ferreira 
• Sra. Vereadora Dra. Maria da Natividade Coelho 

 
 

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

• Sra. Maria Fernanda Esfola, Presidente da Junta de Freguesia de Marateca, informou 
da impossibilidade de estar presente por motivos relacionados com o encerramento 
das Festas de S. Pedro de Marateca sendo a falta considerada justificada.  

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

 
 De imediato coloca à aprovação a minuta da acta nº. 06 de 25.02.2010, dispensando-se a 
sua leitura em virtude de ter sido previamente distribuída. Pergunta se algum Membro quer 
intervir. 
 
 Sr. Dr. Francisco Piteira Santos do CDS/PP, informa que no cabeçalho da acta existe 
um pequeno lapso solicitando a sua correcção. Onde se lê nove deverá ler-se dez. 
 
 Sr. Presidente da Mesa, informa que o lapso irá ser corrigido pelo que coloca a acta à 
aprovação tendo sido aprovada, por unanimidade, com 24 votos a favor (15 da CDU, 4 do PS, 2 
do PSD, 2 do CDS/PP e 1 do BE). 
 
 De imediato, e antes de iniciar o período de intervenção dos munícipes, informa que no 
passado dia 01 de Junho, Dia do Concelho, realizou-se uma cerimónia de atribuição de Medalhas 
Municipais de Mérito encontrando-se entre os agraciados o Sr. Tarquínio da Silva Reis que, por 
razões de ordem pessoal, não pôde receber a medalha. Refere que, de acordo com o 
Regulamento das Condecorações do Município de Palmela, a Medalha Municipal de Mérito 
destina-se a distinguir as pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, de cujos 
actos advenham assinaláveis benefícios para o Concelho de Palmela, melhoria nas condições de 
vida da sua população, desenvolvimento ou difusão da sua arte, divulgação ou aprofundamento 
da sua história, ou de notável importância que justifiquem este reconhecimento. Assim sendo, por 
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proposta da Câmara Municipal de 19 de Maio foi deliberado em Assembleia Municipal de 27 do 
mesmo mês, por unanimidade, distinguir várias personalidades com a Medalha Municipal de 
Mérito – Grau Ouro. Pela sua dedicação ao longo das décadas ao serviço da comunidade na 
acção social, na cultura, no desporto, no associativismo e no desenvolvimento económico merece 
este reconhecimento colectivo e representa bem a riqueza e diversidade social, cultural e 
geográfica do concelho de Palmela e um conjunto de valores que queremos continuar a promover 
no futuro. De imediato passa a ler uma nota biográfica sobre o homenageado finda a qual, na 
presença da Sra. Presidente da Câmara e de si próprio, foi entregue ao Sr. Tarquínio da Silva 
Reis a Medalha Municipal de Mérito – Grau Ouro. Pelo homenageado foi feita uma pequena 
intervenção agradecendo a todos os presentes, e em especial à Sra. Presidente da Câmara, a 
homenagem de que foi alvo. 
 

Agradecendo a presença do público presente o Sr. Presidente da Mesa 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 apresentados à Mesa três Votos de Pesar pelo 
falecimento de José Saramago, um de sua autoria, outro do PS e um BE e ainda três Moções, 
uma da CDU e duas do BE.  

De imediato apresenta o primeiro Voto de Pesar que ficará apenso à acta.  
Terminada a leitura coloca o Voto de Pesar à admissão, tendo sido admitido, por 

unanimidade, com 24 votos a favor (15 da CDU, 4 do PS, 2 do PSD, 2 do CDS/PP e 1 do BE). 
De imediato pergunta se algum Membro pretende intervir na discussão. 
 
Não havendo discussão, o Sr. Presidente da Mesa coloca o Voto de Pesar à votação 

tendo sido aprovado, por unanimidade, com 24 votos a favor (15 da CDU, 4 do PS, 2 do PSD, 2 
do CDS/PP e 1 do BE). 

 
Continuando os trabalhos apresenta o Voto de Pesar do PS que ficará apenso à acta. 

Terminada a leitura coloca o Voto de Pesar à admissão aproveitando para pedir desculpa à 
bancada do PS por ter apresentado o Voto de Pesar quando deveria ter sido alguém do PS a 
fazê-lo. 

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

presentes. 
Refere que o presente Voto de Pesar não deverá ser admitido por se tratar um Voto de 

Pesar do Partido Socialista de Palmela. Diz não fazer sentido a Assembleia Municipal pronunciar-
se sobre um voto de pesar do Partido Socialista que não representa este órgão. O texto refere 
“…os representantes do PS na Assembleia Municipal…” e começa com: “… o Partido Socialista 
de Palmela…”, ou seja, porque é que os restantes Membros não sendo socialistas têm que admitir 
algo do Partido Socialista. Na sua óptica poderia no final do voto haver uma referência à 
Assembleia no seu todo. Termina dizendo que, da forma como é apresentado, não se sente 
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legitimado para votar nada que seja feito pelo Partido Socialista que é um grito de alma deste 
partido, e até está bem feito, mas que deveria incluir os membros da Assembleia Municipal.    

 
Sr. Engº. José Braz Pinto do PS, refere que o Sr. Membro Fernando Nascimento é capaz 

de ter razão, pelo que se os restantes Membros da Assembleia estiverem na disposição de votar a 
admissão do Voto de Pesar prontificam-se que seja retirada a menção ao Partido Socialista de 
Palmela e seus representantes da Assembleia passando a ser a Assembleia a manifestar o seu 
pesar, transformando este Voto num Voto de Pesar da Assembleia.  

 
Sr. Presidente da Mesa, tendo em conta a intervenção do Sr. Membro José Braz Pinto 

coloca o Voto de Pesar à admissão tendo sido admitido, por unanimidade, com 24 votos a favor 
(15 da CDU, 4 do PS, 2 do PSD, 2 do CDS/PP e 1 do BE). 

De imediato pergunta se algum Membro pretende intervir na discussão. 
 

 Sr. Engº. José Braz Pinto do PS, diz que gostaria de tecer algumas considerações acerca 
da personalidade de José Saramago que não foram incluídas no Voto de Pesar. 

“A sua morte empobreceu Portugal, em termos de futuro, pois ainda muito seria de esperar 
do seu génio criador, no mundo da ficção, da arte das letras e de um certo contraditório de ideias 
que os seus livros contêm, que lhe mereceram o Nobel e a todos nós portugueses, notoriedade e 
expansão da nossa língua. Foi um dos dois prémios Nobel Portugueses. Ficará bem 
acompanhado na galeria dos nossos notáveis, ao lado de Egas Moniz, Nobel da Medicina e, 
sendo um divulgador da língua lusa, ao lado dos dois outros cidadãos da lusofonia, D. Ximenes 
Belo e Ramos Horta, nóbeis ex-equo da Paz. 

Mas José Saramago não morreu porque ele pertence àqueles “que da lei da morte se vão 
libertando”. 

José Saramago foi sempre José Saramago… deu o seu sacrifício em tempos de ditadura, 
em tempos de democracia apoiou quando entendeu e criticou quando entendeu dever fazê-lo… e 
fê-lo sempre obedecendo à sua consciência, com total liberdade, mesmo no seio do seu próprio 
partido. 

Pena é que meios sectários (partidários e religiosos) lhe tenham movido perseguição de 
ideias, que não o afectaram porque ele estava acima de tudo isso. 

Pena é que mesmo na morte, chorada e sentida por milhares de portugueses, de todos os 
quadrantes políticos, não tenha contado com a presença do mais alto Magistrado da Nação, 
símbolo dum País que ele amou e a quem legou o património da sua arte linguística. 

Pena é que o “Observatore Romano“, órgão oficial da Igreja Católica, em data da sua 
morte o tenha criticado mordazmente sem a caridade cristã que apregoa ser seu apanágio. 

Se a estas situações, quase caricatas, Saramago pudesse ter assistido, riria com aquele 
seu riso característico…talvez pensando… “ eles não sabem o que fazem “. É que só fica na 
história quem tem a alma grande. 

A grandeza de Saramago ultrapassa a pequenez, a mesquinhez e os sectarismos… Ele, 
na história, representar-nos-á, na posteridade.” 

 
Sr. Domingos Rodrigues da CDU apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
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Em sua opinião poder-se-ia apresentar uma única Moção, em vez de três, uma vez que 
todas apresentam o mesmo tema, ou seja a vida e obra de José Saramago.  

Em relação à intervenção da bancada do Partido Socialista que acabou de ser feita diz 
que, para os comunistas e para a CDU, Saramago não tem patrono e se tivesse era do PCP. 
Como militante que foi até ao seu último minuto, tendo-o demonstrado em muitas ocasiões e 
escrito em muitos artigos, não aceitam que hajam outros que o queiram ter. Saramago morreu, 
mas a luta de Saramago vai continuar.  

A Moção apresentada pelo Sr. Presidente, que não é uma Moção mas um Voto de Pesar, é 
de sua autoria mas subscrita pela bancada da CDU. Termina dizendo que votarão as restantes 
Moções tendo em conta a alteração introduzida à Moção do PS sob proposta do CDS/PP.    

 
Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Mesa coloca o Voto de Pesar à 

votação tendo sido aprovado, por unanimidade, com 24 votos a favor (15 da CDU, 4 do PS, 2 do 
PSD, 2 do CDS/PP e 1 do BE). 

 
Sr. Carlos Guinote do BE, apresenta Voto de Pesar do BE que ficará apenso à acta.  
 
Sr. Presidente da Mesa, coloca o Voto de Pesar à admissão tendo sido admitido, por 

unanimidade, com 24 votos a favor (15 da CDU, 4 do PS, 2 do PSD, 2 do CDS/PP e 1 do BE). 
De imediato pergunta se algum Membro pretende intervir na discussão. 
 
Sr. Domingos Rodrigues da CDU, refere ter dito anteriormente que a bancada da CDU 

estaria de acordo com a Moção apesar de desconhecerem o seu teor. Após ter sido apresentada 
continuam de acordo com o seu conteúdo, exceptuando a questão final de dar o nome de José 
Saramago às salas da Biblioteca. Diz que a sua bancada está de acordo com tudo o que seja 
favorável ao falecido camarada José Saramago, mas discordam que este assunto seja passível 
de ser deliberado nesta sessão da Assembleia Municipal. Termina dizendo que votarão 
favoravelmente se o Bloco de Esquerda retirar essa intenção. 

 
Sr. Dr. Francisco Piteira dos Santos do CDS/PP apresenta cumprimentos a todos os 

presentes. 
Diz ser uma grande perda para a cultura portuguesa quando se perde um homem de letras 

como José Saramago, enaltecido pelo prémio que lhe foi atribuído. No entanto não se deve 
apropriar da sua obra só pelo simples facto de ter sido premiado com Prémio Nobel esquecendo 
outro Prémio Nobel, esse sim o primeiro de Portugal que também contribuiu muito para fazer face 
ás situações de carestia que então a população portuguesa vivia. Relembra que somos um país 
com grandes personalidades e que muitas vezes merecemos prémios, tendo José Saramago sido 
um desses grandes. 

Relativamente à proposta avançada pelo Bloco de Esquerda, relembra que existem 
comissões dentro da direcção camarária, do executivo, nomeadamente na atribuição de 
toponímias que serão mais apropriadas relativamente a esta situação. Por esse facto acham um 
pouco abusivo trazer aqui hoje, num momento de pesar, a proposta de nomeação de uma sala ou 
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de um qualquer outro edifício com o nome de José Saramago, não porque o desmereça, mas 
porque seria abusivo por parte deste órgão.    

 
Sr. Dr. João Completo Costa do PS apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
Diz que tendo em conta o homem de letras que foi José Saramago, a bancada do Partido 

socialista não vê nenhum mal e, até pelo contrário, acham interessante a ideia do Bloco de 
Esquerda de dar o nome de José Saramago a uma sala da biblioteca. Apesar de ser um assunto 
que merecerá mais discussão e amadurecimento, avançam com a proposta para que a sala de 
leitura de adultos da Biblioteca tenha o nome de José Saramago.  

 
Sr. Engº. José Charneira da CDU apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
Gostaria de lembrar que a Câmara de Palmela homenageou José Saramago antes da sua 

morte, na toponímia, tendo sido dado o seu nome a uma avenida em Pinhal Novo e ainda a uma 
escola. A Câmara de Palmela sempre reconheceu a obra e o homem, porque a obra não pode 
estar dissociada do homem e só um homem com aquelas características, com aquele pensar, 
com aquela postura politica, porque tudo o que se faz na vida tem uma postura politica e as 
opções politicas de cada um reflectem-se nos actos e na forma como os praticamos, sendo que 
José Saramago escrevia daquela forma porque resultava da sua opção politica. Na opinião da 
bancada da CDU a Câmara de Palmela certamente que irá continuar a estar atenta a José 
Saramago, apesar do homem ter morrido a obra mantém-se e irá continuar, e terá oportunidade 
para homenagear este homem dando o seu nome a outros locais, não competindo à Assembleia 
recomendar à Câmara como e onde é que o há-de fazer. 

 
Sr. Carlos Guinote do BE, refere que o Sr. Membro José Charneira acabou de dizer que a 

Câmara se encarregará de dar o nome de José Saramago a outros locais. Perante esta afirmação 
a situação não é clara uma vez que a Assembleia Municipal pode perfeitamente propor um nome 
que fica bem adequado nesta sala e, contrariamente ao que diz o Sr. Membro do CDS, não é na 
altura da morte que se vai fazer qualquer coisa. A homenagem a José Saramago tem sido feita 
em vida e após a sua morte pelo que o Bloco de Esquerda acha de todo adequado fazer esta 
proposta. 

 
Sr. Presidente da Mesa, a sua opinião é que se trata duma ideia que merece ser mais 

amadurecida uma vez que a Assembleia tem o direito de propor seja o que for. No momento, e 
tendo em conta o estado emocional em que todos possam estar, poder-se-á não estar a tomar a 
melhor atitude em relação ao assunto. Por esse facto solícita ao Sr. Membro Carlos Guinote que 
retire o ponto dois, embora na acta desta sessão fique expresso que o Bloco de Esquerda, neste 
dia, sugeriu a atribuição do nome de José Saramago à sala de leitura. 

 
Sr. Carlos Guinote do BE, responde dizendo que não compreende a posição da CDU e 

que é com mágoa que irá retirar a proposta, porque que se não o fizer a Assembleia irá 
maioritariamente votar contra. 

 
Sr. Dr. Valentim Pinto da CDU apresenta cumprimentos a todos os presentes.  
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Em jeito de comentário refere que José Saramago numa entrevista que deu a um jornal 
espanhol, e que vinha transcrita numa das últimas edições da revista Visão, ironizava com o 
frenesim que existe muitas vezes após a morte de alguém que tem o reconhecimento público. Em 
vida não enjeitou, embora com alguma reserva, a escultura que lhe foi dedicada em Azinhaga. 
Tendo achado curiosa essa entrevista, pensa que se José Saramago estivesse entre nós teria a 
mesma atitude. Deste modo pensa não haver razão para o Sr. Membro Carlos Guinote ficar 
perplexo ou magoado com a posição da CDU, uma vez que se trata de um apelo à serenidade 
porque tudo tem um tempo e é desse tempo que todos, incluindo a Câmara, precisam para 
reflectir e reconhecer o que deve fazer, onde e de que modo.   

 
Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Mesa coloca o Voto de Pesar à 

votação tendo sido aprovado, por unanimidade, com 24 votos a favor (15 da CDU, 4 do PS, 2 do 
PSD, 2 do CDS/PP e 1 do BE). 

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

 
 Sra. Ana Cláudia Manuelito da CDU apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
  De imediato passa a apresentar Moção 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, 4 do PS, 2 do PSD, 2 do CDS/PP e 1 do BE). 
De imediato pergunta se algum Membro pretende intervir na discussão da Moção. 
 
Sr. José Cardoso do PSD apresenta cumprimentos a todos os presentes 
Diz sentir a mesma revolta que todos os comunistas sentem porque o que tem vindo a 

acontecer nos últimos tempos, e que irá continuar, é um sentimento de frustração e de revolta. O 
povo está triste e desanimado pelo que tem muito receio que aconteça o mesmo que está a 
acontecer na Grécia. Deveria de haver, por parte dos responsáveis do país, bom senso para 
compreenderem a frustração dum povo que durante toda vida não fez mais nada que trabalhar, 
correndo os mais velhos o risco de não terem reformas, os mais novos de não terem ensino 
gratuito e de na doença não terem assistência social.  

 Tem vindo a alertar para a situação desde há algum tempo uma vez que, com a dimensão 
que a crise financeira atingiu, era natural, e esperado, que surgisse a crise económica e a seguir a 
crise social que afecta todos e trás consequências muito difíceis de suportar. 

Só quem não quer ver é que não vê que um país que tem uma dívida pública enorme, 
onde as empresas não conseguem recorrer ao crédito, onde existe a probabilidade de alguns dos 
principais bancos portugueses poderem vir a fechar, não pode ser governado da forma como está 
a ser. 

Como social-democrata convicto que é não acredita que seja o comunismo que possa 
salvar a situação, como também não acredito que seja o capitalismo de direita que possa mudar e 
dar uma melhor vida aos Portugueses. Num país sem recursos naturais, que viveu 
essencialmente do turismo e dos serviços, em que a agricultura e pescas foram completamente 
destruídas, era sua vontade votar tudo o que seja contra o poder instalado porque foi esse poder 
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que levou à situação actual. Como compreenderão não o poderá fazer mas sempre que puder, 
com bom censo, evitar situações extremas fá-lo-á. Termina dizendo que só com trabalho, com 
dedicação e com humildade é que se conseguirá ultrapassar este problema.  

 
Sr. Engº. Fernando Nascimento do CDS/PP, refere que, infelizmente, o seu amigo José 

Cardoso tem razão porque não é nenhuma ave agoirenta mas sim realista, uma vez que os 
tempos que se vivem são muito difíceis. 

Relativamente à Moção apresentada ressaltou-lhe uma frase que diz: “É preciso 
desmistificar este discurso usado pelo governo e mostrar às populações que a crise não existe 
…”, mas depois toda a proposta é desenvolvida com base numa crise real que de facto existe e é 
sentida por todos. Diz que a Moção é um pouco injusta quando inclui o CDS, porque o CDS até 
determinado ponto tentou impor algumas medidas do seu ponto de vista justas, referindo que são 
medidas que penalizam os mesmos de sempre e imputando ao CDS o imposto adicional sobre o 
IRS, quando o partido lutou pela inconstitucionalidade deste mesmo imposto. Quanto aos 
subsídios de desemprego o CDS não está contra os subsídios de desemprego, mas sim contra a 
atribuição de falsos subsídios de desemprego. Em relação à diminuição das comparticipações nos 
medicamentos, diz serem pelas uni-doses para combate a uma doença específica. Quando se fala 
que o corte no investimento público irá penalizar o desenvolvimento nacional, julga que é o 
contrário tendo em conta exemplos de investimentos que são do conhecimento de todos. O 
endividamento público do estado anda à volta dos oitenta e quatro por cento sem contar com o 
endividamento total que ronda os cento e quarenta por cento do PIB. Por este facto não sabe 
quem é que irá emprestar dinheiro, e a que juros, para se construir o que se pensa construir. 
Quando se refere o ataque ao consumo interno que penalizará ainda mais as micro e pequenas 
empresas diz ser verdade, concordando também que as privatizações têm limites e privatizar a 
galinha dos ovos de ouro é sempre um mau negócio a não ser para quem compra. Também têm 
alguns pontos de vista diferentes em relação ao aumento da receita e redução da despesa, pelo 
que, por uma questão de justiça, propõem que se retire da Moção a menção ao CDS por uma 
questão de verdade e coerência, como referiu anteriormente, não se enquadrar no 
desenvolvimento.     

 
Sr. Engº. José Braz Pinto do PS apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
Refere que a Moção mistura dentro de si tantas coisas que os põe perante a situação de 

estarem de acordo com umas e frontalmente contra outras. O pior de tudo é que lendo o segundo 
parágrafo fica-se com a sensação de estar num mundo diferente em que não existe crise. Dizer 
que a crise não existe é fazer a politica da avestruz, enterrando a cabeça na areia e não vendo as 
coisas. Que o facto dessa crise ter sido consequência duma politica neo-liberalista que se 
desenvolveu no mundo inteiro, a começar pela América, é verdade, mas que a crise existe 
também é uma verdade que não pode ser negada e a que não se pode fechar os olhos. Verifica 
que se misturam alguns assuntos, podendo até haver razões de queixa em relação ao 
encerramento de alguns serviços de urgências, de algumas escolas, mas não há dúvida 
absolutamente nenhuma que os meios têm que ser racionalizados uma vez que não é possível 
continuar a viver da mesma forma uma vez que o país em si está a gastar mais do que aquilo que 
pode. Depois fala-se na gestão privada das águas, esgotos e lixos, quando até a Câmara de 
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Palmela tem cada vez mais contratos com empresas, não sendo o mal só do Governo. A seguir 
lê-se que a comparticipação dos medicamentos afecta particularmente os reformados com baixas 
reformas, omitindo-se a medida tomada em que os genéricos são de graça para os 
idosos/reformados. Existe outra afirmação com que estão completamente de acordo, ao contrário 
de outras intervenções havidas, que refere que o corte no investimento público irá penalizar o 
desenvolvimento nacional uma vez que neste momento é necessário prosseguir com 
investimentos de forma a dinamizar a economia e contrariar a tendência para o desemprego que 
existe. Em relação às medidas para aumentar a receita e reduzir a despesa, diz que é 
precisamente isso que o estado tem que fazer neste momento. Vê com preocupação o facto de 
algumas dessas medidas irem atacar a administração local, mas reconhece que as autarquias 
locais também têm que fazer uma forte contenção. Facto esse reconhecido pela Sra. Presidente 
quando referiu que iria propor um plano para contenção de despesas. Diz-se também: “…que os 
governos utilizam a crise para se desculparem quando metem em causa o estado social que 
vigora…”, ora se alguém defendeu o estado social foi o PS e continuarão a tentar defendê-lo, só 
que quando se defendem determinadas situações tem que se lhes dar sobrevivência económica. 
Se não houver um equilíbrio que permita a sua continuidade a segurança social acaba, pelo que a 
forma de a defender é dar-lhe segurança e estabilidade económica o que é uma forma de 
defender o estado social. Nas conclusões da Moção existe um ponto que diz: “Desenvolver uma 
linha de informação e esclarecimento às populações das consequências destas medidas 
identificando os seus responsáveis”. Em sua opinião há que informar as populações, mas com 
verdade, com critério e não inflamá-las politicamente e partidariamente. Por último diz estar de 
acordo com o ponto:”Manifestar a solidariedade com os trabalhadores e populações atingidos nos 
seus direitos, no emprego, nos salários, nos serviços públicos e direitos sociais”, só que a Moção 
mistura tantas ideias contraditórias que não têm outra solução se não seja votar contra.        

 
Sr. Dr. Francisco Piteira dos Santos do CDS/PP, diz que, enquanto representante do 

CDS na Assembleia, também tem alguns considerandos a fazer à Moção nomeadamente quando 
são incluídos no conjunto dos “maus da fita” por terem manifestado preocupação com uma 
situação grave que se vivia na altura. Recentemente pelo Sr. Primeiro-ministro foi referido que de 
uma semana para a outra as situações alteram-se rapidamente e o que é razoável numa semana 
noutra já se torna muito grave. A própria Moção apresentada pela CDU diz que poderia estar em 
causa a perda da soberania, daí o CDS ter votado o plano de estabilidade e crescimento que teria 
que ser apresentado em consonância com o que era exigido pelo exterior, ou seja quem tem o 
dinheiro para financiar de modo a que se possa continuar a viver com o mínimo de soberania, 
caso contrário já cá estariam o FMI e outros a ditar todas as regras pelo que não sabe se será 
isso que a CDU pretende.  

Daí resulta que não se sintam muito à vontade com esta Moção, não por ela ter ideias de 
todo contrárias àquilo que CDS defende, nomeadamente medidas que são e que têm vindo a ser 
perpetuadas ao longo dos últimos mandatos do PS enquanto Governo e que têm promovido só e 
consecutivamente a desertificação do interior do país. Lembra que Palmela é um concelho litoral 
beneficiado e não carenciado como é referido nesta Moção, e se existem problemas no concelho 
concerteza que não são carências de receitas para promover o benefício das populações.  
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Quando a Câmara, nomeadamente a bancada da CDU, apresenta uma proposta deste 
cariz criticando a entrega à iniciativa privada de serviços que são públicos, e tendo em conta que 
desde sempre se lembra que os serviços de limpeza são da responsabilidade das Câmaras 
Municipais, não se coaduna com o anúncio que surgiu nas últimas três semanas nos outdoors 
onde ao lado de fotos de funcionários municipais aparece a referência a uma empresa privada, 
pelo que pergunta se terá sido a firma a patrocinar o anúncio ou será a Câmara que patrocina 
empresas privadas.  

Tendo em conta o que acabou de referir verifica-se o resvalar da Moção em alguns pontos 
para a hipocrisia, nomeadamente quando diz que a culpa da crise é entre outros do CDS que em 
quase 40 anos de democracia esteve 4 anos na governação do país. Questiona que culpa tem o 
CDS da má governação, desde as autarquias até ao governo central, dos desmandos, dos 
desvarios e perdas de dinheiro. É evidente que não têm nenhumas e por isso não podem estar de 
acordo com a referência ao CDS na Moção como sendo culpado, em pé de igualdade com outros 
pelos desequilíbrios orçamentais.  

Não querendo ser mais “papista que o papa” diz que a crise avocada ao Governo da nação 
é uma crise que perpassou todo o mundo estranhando que este facto seja referido pela bancada 
do Partido Comunista/CDU esquecendo que a crise é global e tem a ver com a globalização do 
mercado. É evidente que esta situação custa a todos, mas há que ser solidários e de forma global 
não olhando para o umbigo de cada um e dizendo que em Palmela se vive um pouco pior porque 
o governo da nação não soube acautelar a barreira alfandegária aos produtos vindos de nações 
como China e Índia, onde um cidadão ganha pouco mais de dois euros e meio por dia quando em 
Portugal se ganha muito mais à hora.  

Quando a bancada da CDU fala em regiões do país mais carenciadas, quer dizer que 
estamos numa região do país de tal forma carenciada que já não merece os abonos vindos da 
Europa, ou seja, estamos na Região de Lisboa e Vale do Tejo e tudo fizeram para que assim 
estivéssemos durante quarenta anos. Também não foi o CDS que promoveu a Área Metropolitana 
de Lisboa mas sim a CDU e o PS, únicas forças políticas que têm governado a região.  

Tendo em conta a referência feita na Moção ao imposto adicional sobre o IRS e ao roubo 
que é feito aos trabalhadores, diz que a maioria CDU que governa a Câmara Municipal, nos 
últimos trinta e cinco anos, tem feito zero para uso e redistribuição do IRS para os trabalhadores 
do concelho.  

Por outro lado em relação à descapitalização acelerada dos municípios a Câmara de 
Palmela tem-se endividado e em consequência descapitaliza-se. 

Termina dizendo que não vão poder votar favoravelmente a Moção, mas como estão de 
acordo com alguns pontos irão abster-se.      

 
Sr. Dr. Valentim Pinto da CDU, começa a sua intervenção por relembrar duas afirmações 

do Sr. Membro José Braz Pinto, em que dizia: “que não devemos fechar os olhos”. Como hoje se 
homenageou José Saramago, recorda uma das obras que mais o inquietou, “Ensaio sobre a 
Cegueira”, com a linguagem metafórica que sempre utilizou, não a cegueira biológica mas a 
cegueira politica, estando de acordo que não se deve fechar os olhos nesse sentido. 

Também está de acordo que “a crise não é uma encenação”, mas também não é um 
cataclismo da natureza, a crise tem causas politicas, tem responsáveis, tem uma origem e essas 
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são sistematicamente escamoteadas pelo PS. Não houve nenhum cataclismo à escala planetária 
que tenha levado à vaporização do dinheiro de forma instantânea. Aqui o que sucede é 
semelhante à teoria dos vasos comunicantes, quando enche dum lado vaza do outro. Na política 
acontece o mesmo e redistribuiu-se a riqueza de maneira diferente uma vez que a acumulação 
capitalista é maior que nunca e a diferença entre ricos e pobres à escala planetária, na Europa e 
no nosso país é também maior que nunca.  

Tudo isto tem uma origem uma vez que o estado social surge depois da 2ª. Guerra Mundial 
como oposição aos países socialistas na tentativa de criar um tampão ideológico. Quando o muro 
de Berlim caiu, em Novembro de 1989, o consenso de Washington que reuniu o FMI, o Banco 
Mundial, o Tesouro Norte-americano, decidiu 10 medidas: disciplina fiscal, a redução do papel do 
estado, privatização geral da economia, desregulamentação, abertura do comércio mundial e 
reforma tributária, ou seja, este foi o consenso encontrado e que já tinha sido experimentado no 
Chile de Pinochet. Experimentado à escala planetária, e deixando de haver uma bipolaridade 
política e ideológica, o capitalismo ficou com um cavalo com “o freio nos dentes”. De facto estas 
crises que não são fruto da natureza, são alimento do próprio sistema e como dizia Marx “os 
filósofos interpretaram o mundo agora é preciso transformar”, ou pelo menos saber interpretar.  

É evidente que esta crise, agora mais geral, é uma crise financeira e é preciso saber as 
suas origens porque senão fica a ideia que a crise é uma espécie de cataclismo à escala 
planetária. Naturalmente que esta situação, em Portugal e na União Europeia, economias 
globalizadas em que os fluxos financeiros, com uma desregulamentação completa da economia, 
decaíram de uma forma vertiginosa com tendência para se acentuar, levou a que a classe média 
forte que existia na Europa esteja perfeitamente decapitada na sua estrutura. Depois há que ter 
em conta as opções políticas porque nunca ninguém explicou porque é que o défice tem de ser de 
três por cento numa altura de recessão económica quando se deve estimular a economia.  

Tendo em conta tudo o que foi dito gostaria de deixar algumas questões à bancada do PS:  
- se estariam em desacordo que existisse um imposto sobre transacções financeiras 

chamada taxa tobing de zero vírgula um por cento;  
- se estariam de acordo que o IMT e o IMI, pelo menos até 2013, em imóveis de valor 

superior a um milhão e duzentos mil euros tivessem uma taxa adicional;  
- se estariam de acordo com o imposto sobre os veículos e o imposto sobre a circulação 

para os veículos de valor acima de cem mil euros tivessem um imposto adicional;  
- se estariam de acordo que a banca passasse a pagar vinte e cinco por cento de IRC 

desde que tivessem mais de cinquenta milhões de euros de lucro;  
- se estariam de acordo que houvesse um cabaz de compras que não tivesse essa coisa 

verdadeiramente desumana que são os produtos essenciais, que o Sr. Primeiro Ministro de uma 
forma absolutamente infeliz ironizou misturando o pão, o leite, a pesi-cola e a coca-cola, e que em 
vez de ter um aumento de vinte por cento houvesse uma taxação diferenciada para os produtos 
de luxo;  

- se estariam de acordo que as empresas que tivessem lucros acima de duzentos mil euros 
tivesse uma taxação superior, uma vez que os trabalhadores que ganham quinhentos euros 
também tiveram penalizações, e porque não taxas progressivas para as empresas com maiores 
lucros; 
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- porque é que as taxas sobre as mais valias isentam as sociedades gestoras de 
participações sociais. 

Tem a certeza que os membros da bancada do PS, no seu íntimo, também têm estas 
preocupações e estariam de acordo com estas propostas se não estivessem “acorrentados” a um 
partido. 

A título de informação refere que estas propostas foram feitas, há cerca de duas semanas, 
pelo PCP na Assembleia da República tendo sido reprovadas pelo PS, PSD e pelo CDS. Assim se 
verifica a distinção de quem está a favor dos poderosos e de quem está a favor dos fracos.  

A terminar diz que o que vem da direita mais à direita ainda é mais assustador, quando o 
PSD propôs despedimentos individuais e sem justa causa, quando prevê a contratualização dos 
contratos a prazo, a eternização dos contratos a termo certo, e até a privatização da Caixa Geral 
de Depósitos e quando o populista mais reaccionário do CDS tenta atacar as pessoas que 
recebem o rendimento social de inserção dizendo que não querem trabalhar, quando existem 
programas onde estas pessoas são obrigadas a prestar serviço. Por fim diz que do PS também 
não se pode esperar nada de bom porque quando chega à altura da verdade, como foi a 
apresentação das propostas do PCP, votam contra.          

 
Sr. Dr. João Completo Costa do PS, relativamente à Moção e no que respeita aos 

considerandos diz que até estão de acordo com alguns.  
No entanto no segundo parágrafo há algo de interessante que entra um pouco em 

contradição com aquilo que o Sr. Membro da Assembleia Valentim Pinto disse. O estado social foi 
criado para combater o bloco de Leste, no entanto, e de acordo com a Moção, está a pôr-se em 
causa o estado social. Deste modo pergunta onde é que vigorava esse estado social desde a 2.ª 
Guerra Mundial, se era na Europa e em que Europa, se era em Portugal, tendo em conta que só 
em Maio de 1974 é que se passou a ter um sistema aberto ou se era nas ex. Republica 
Soviéticas? A verdade é que vigorava na Europa livre e hoje está a ser posto em causa, mas 
também é verdade que era nessa Europa livre que ele existia e foram os partidos socialistas que 
tiveram um papel importante na implementação do estado social. 

Relativamente às deliberações, é a politica habitual da CDU. A bancada do PS está 
preocupada uma vez que há efectivamente uma situação de crise, mas também são responsáveis 
e estão a procurar, bem ou mal, soluções. Por esse facto gostariam que onde se lê: “…manifestar 
o mais vivo repudio por estas medidas…” se apontassem caminhos e soluções. Se assim fosse 
estariam de acordo, discutiriam as soluções e possivelmente até as aprovariam. Da forma como a 
Moção é apresentada não a podem aprovar porque é um pouco mais do que a “terra queimada”.      

 
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 (4 
do PS e 2 do PSD) e 2 abstenções do CDS/PP. 

 
Sr. Manuel Lagarto da CDU e Sra. Dra. Carla Oliveira do PS ausentam-se da sala cerca 

das 23,10 horas. 
 
 Sr. Carlos Guinote do BE apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
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  De imediato passa a apresentar Moção sobre “As políticas de austeridade” que ficará 
apensa à acta. 

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

unanimidade, com 22 votos a favor (14 da CDU, 3 do PS, 2 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, respondendo a uma ou duas afirmações do Sr. Membro Braz 

Pinto, e do seu colega de bancada, em relação a ter que se vender empresas por não haver 
dinheiro tem a dizer que o capital compra as empresas porque têm grandes lucros. Tratam-se de 
empresas com garantia de lucros e os que dão em cinco ou seis anos compensam o que vão 
pagar ao estado. Pergunta porque é que o estado não fica com esses lucros?  

Para terminar gostaria de perguntar ao Sr. Membro se acha certo que qualquer pequeno 
empresário, micro, médio ou mesmo grande pague vinte e cinco por cento sobre os rendimentos e 
os bancos paguem uma taxa que não é fixa entre dez, doze ou quinze por cento. Em sua opinião 
se a banca pagasse vinte e cinco por cento e o dinheiro que vai para as offshore também fosse 
tributado, todo o dinheiro que é necessário para combater a crise estaria ai contemplado.    

 
Sr. Engº. José Charneira da CDU, refere que gostaria de comentar três ou quatro coisas 

que lhe parecem importantes, sendo que uma delas tem a ver com a questão levantada sobre a 
referência à empresa que aparece ao lado dos trabalhadores da Câmara no anúncio que está 
afixado nos outdoors.  

Gostaria de estabelecer uma diferença clara entre o que a Câmara faz e o que os governos 
têm andado a fazer. O que esta Câmara faz é um serviço de Outsourcing, contratando serviços a 
empresas privadas, em que a gestão do serviço, a definição das prioridades e preços é da 
competência da Câmara. A campanha de publicidade faz parte do contrato que foi efectuado, 
entre a empresa e a Câmara, estando envolvidos os trabalhadores e a Câmara. Esta situação é 
totalmente diferente de privatizar os sectores, dando para exploração aos privados os serviços de 
águas, esgotos e lixo. Neste caso a Câmara não se demite das suas obrigações, antes pelo 
contrário faz uma gestão mais equilibrada dos recursos para cumprir com mais qualidade estes 
serviços. Gostaria ainda de dizer que, em relação aos RSU’s, apenas vinte e cinco por cento do 
trabalho que é efectuado pela Câmara é que está entregue a uma empresa privada que concorre 
a um concurso anual, os restantes setenta e cinco por cento são os serviços da Câmara que 
asseguram.  

Em relação às duas últimas Moções apresentadas, acha muito curioso que num ano de 
crise o número de milionários em Portugal tenha aumentado em mais oitocentos e que cinco 
vírgula sete por cento dos milionários tenham mais de um milhão de dólares, o que significa que 
há dinheiro, há mais valia, há trabalho e há rendimento, só que está mal distribuído. A título de 
informação gostaria de dizer que na zona do Ave, onde encerram mais fábricas e empresas, é 
onde existem mais Ferraris, mais Porches e outros carros de luxo. 

 De facto a crise existe mas não é para todos, por isso reitera a intervenção do seu 
camarada Valentim Pinto quando este diz que a crise é uma questão ideológica. A presente crise 
foi fomentada de propósito para haver um motivo para baixar as condições de vida e de trabalho 



 
 

  
     

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PALMELA 
         

Mandato 2009/2013 
 
 

 
 

14

de todos os trabalhadores. Basta ver que a China continua a crescer na casa dos oito por cento, o 
Brasil e a Índia seis e meio por cento, ou seja o mundo continua a produzir. Até Portugal, que tem 
uma produção baixa, continua a produzir. A questão é a forma como a distribuição da mais valia é 
feita que é a parte mais importante, e aqui tem que relembrar Marx que continua actual pois trata-
se duma opção claramente ideológica de distribuir por todos ou só por alguns, de distribuir pelo 
trabalho ou só pelo capital. 

Em relação à intervenção do Sr. Membro José Cardoso gostaria de relembrar que foi na 
altura em que Cavaco Silva era Primeiro-ministro que começou a política de destruição da 
agricultura e pescas, convencendo os portugueses que Portugal era um país de turismo e serviços 
e agora enquanto Presidente da República anda a dizer que tem que se olhar para o mar e para 
as pescas. 

Sobre a Moção em discussão diz ser idêntica à Moção aprovada anteriormente, e por esse 
facto a bancada da CDU não tem qualquer problema em votá-la favoravelmente uma vez que 
partilham as preocupações apresentadas e revêem-se em muitas coisas que estão ditas.    

 
Sr. Manuel Lagarto da CDU e Sra. Dra. Carla Oliveira do PS retomam participação nos 

trabalhos cerca das 23,20 horas. 
 
Sr. Engº. José Braz Pinto do PS, diz que gostaria que o Sr. Carlos Guinote não colocasse 

na sua boca palavras que não disse porque quando falou que não havia dinheiro, não disse para 
se venderem as empresas. 

Diz concordar com a intervenção do Sr. Membro José Charneira uma vez que também está 
muito preocupado sobretudo com o agravamento cada vez maior das desigualdades sociais, só 
que quando refere que a China continua a crescer, gostaria de lhe perguntar que salários é que se 
pagam na China, que igualdades sociais é que se pagam nessas economias emergentes da Ásia 
onde parece que até ideologicamente são outros sistemas.  

Termina dizendo que o sentido de voto da sua bancada será o mesmo da Moção anterior. 
 
Sr. José Cardoso do PSD, diz que irão votar contra tal como fizeram com a Moção 

anterior.   
Em relação aos exemplos apontados pelo Sr. Membro José Charneira, o Brasil e China, diz 

que são países onde há mais miséria e onde há o pior de tudo só que crescem por isso mesmo. 
Quanto à política do Cavaco está inteiramente de acordo porque foi nessa altura que começou a 
destruir-se a agricultura e as pescas e a iniciou-se a política do betão.  

 
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), 8 votos contra (4 
do PS, 2 do PSD e 2 do CDS/PP). 

 
 Sr. Engº. Fernando Nascimento do CDS/PP, apresenta declaração de voto dizendo que 
após as duas últimas intervenções não puderem propor aquilo que tinham em mente e por esse 
facto votaram contra. 
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Sr. Manuel Lagarto da CDU ausenta-se da sala cerca das 23,23 horas. 
 

 Sr. Carlos Guinote do BE,  apresenta Moção sobre “Contra o ataque do exército de Israel 
a navio de ajuda humanitária” que ficará apensa à acta. 

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

unanimidade, com 23 votos a favor (14 da CDU, 4 do PS, 2 do PSD, 2 do CDS/PP e 1 do BE). 
De imediato pergunta se algum Membro pretende intervir na discussão da Moção. 
 
Sr. Engº. José Charneira da CDU, refere que, genericamente, estão de acordo com a 

proposta não concordando apenas com o ponto em que se recomenda à Câmara Municipal de 
Palmela que inicie um processo de geminação com o município de Gaza. Trata-se duma 
responsabilidade da Câmara e esta entenderá geminar-se com quem quiser estreitando laços 
culturais e identidades, pelo que não irão subscrever este ponto. 

 
 Sr. Manuel Lagarto da CDU retoma participação nos trabalhos cerca das 23,27 horas. 
 
Sr. Engº. José Braz Pinto do PS, refere que a opinião da bancada do PS é muito 

semelhante à que foi emitida pelo Sr. Membro José Charneira com uma pequena diferença. Não 
entendem que seja a Câmara que se gemina com quem quiser uma vez que a Assembleia 
também terá uma palavra a dizer em relação às geminações. Apesar de não terem nada contra 
geminações, nem nada contra compreensões com o povo da Faixa de Gaza, até porque neste 
momento é uma zona extraordinariamente sensível e com equilíbrios extraordinariamente 
precários, acham que não será a altura certa para uma solução tão complexa. Desta forma não 
poderão votar favoravelmente se o ponto número quatro não for retirado.    

 
Sr. Engº. Fernando Nascimento do CDS/PP, diz que esta Moção é uma questão de 

geopolítica, é extremamente tendenciosa não procurando saber razões de parte a parte, quando é 
do conhecimento geral que na Faixa de Gaza existem ambulâncias do Crescente Vermelho a 
transportar explosivos.   

Apesar de não estar a defender Israel alerta para o facto de se estar perante uma proposta 
que vitimiza a Faixa de Gaza e os Palestinianos condenando Israel, o que em sua opinião não é 
correcto uma vez que não se deve condenar nem vitimizar sem saber efectivamente algo sobre a 
realidade daquele local. Não sendo fácil para aquele povo estar rodeado por inimigos por todos os 
lados, também não será fácil que cortem o acesso à água e que se disponha de apenas cerca de 
cinco litros por dia para utilizar.   

Existem questões que têm que ser muito bem analisadas e que não estão contempladas 
nesta proposta. Ainda por cima vem falar em compreensão mútua entre os povos quando neste 
caso concreto isso não é possível porque é tendencialmente Palestiniana. Em relação a um 
possível cessar-fogo integral do exército Israelita, diz que já existiram alguns cessar fogos que 
foram violados por obuses Palestinianos, ou seja, há uma realidade naquele local que não é 
conhecida de todos. Deste modo não será possível aceitar uma geminação com um local que 
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nunca teve nada com Portugal, com quem não existe qualquer afinidade e que nada têm para dar 
em termos de cultura que nos possa dizer algo.  

Termina dizendo que a proposta pela forma como é apresentada, extremamente radical e 
tendenciosa, não poderá merecer o voto favorável do CDS/PP.           

 
Sr. Dr. Pedro Margarido do PSD apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
Diz que é de lamentar a falta de harmonia entre os povos bem como tudo o que se tem 

passado naquela zona do mundo desde o primórdio dos tempos. Todavia, e não pondo em causa 
que alguns dos factos narrados sejam verdadeiros, a Moção apresentada parece-lhe uma 
condenação sumária. Deste modo é de opinião que, quer a bancada do PDS quer os restantes 
membros da Assembleia, não estarão em condições de proceder a uma avaliação sobre a 
veracidade ou não dos factos descritos pelo que não poderão votar favoravelmente a Moção. 

 
Sr. Carlos Guinote do BE, em primeiro lugar gostaria de informar que a Assembleia 

Municipal de Lisboa aprovou várias Moções de teor semelhante sobre a geminação com Gaza. 
 Lamenta que os Srs. Membros da Assembleia não conheçam a história da Palestina, pelo 
que passará a informar que nos anos trinta existiam trinta e oito mil judeus na Palestina e neste 
momento existem milhões. A Inglaterra fechou os olhos à formação de um exército clandestino de 
judeus que arrasou completamente as povoações, expulsando os Palestinos das suas casas. 
Perante estes factos concretos pergunta aos Srs. Membros se lhes tirassem de casa o que é que 
os senhores fariam.   

 
Sr. Presidente da Mesa, questiona o Sr. Carlos Guinote sobre a possibilidade de retirar o 

ponto quatro como foi proposto. 
 
Sr. Carlos Guinote do BE, diz que mantém o texto integral da Moção. 
 
Sr. Dr. João Completo Costa do PS, reforçando a posição da bancada do PS 

relativamente a este ponto diz ser tecnicamente impossível fazer qualquer acordo com a Faixa de 
Gaza. No entanto pergunta ao Sr. Membro Carlos Guinote, caso fosse feito, se seria com a 
autoridade Palestiniana ou com o Hamas. 

 
Sr. Carlos Guinote do BE, responde dizendo que seria com quem dirige, que é o povo. 
 
Sr. Dr. Valentim Pinto da CDU, refere que de facto há uma dificuldade objectiva porque, 

infelizmente, o Estado Palestiniano ainda não está reconhecido uma vez que Israel não o tem 
permitido. Logo aí do ponto de vista institucional e político não existe o interruptor, porque Israel 
tem impedido que o Estado Palestiniano se constitua como tal.  

Para terminar diz que lhe custa muito a falta de visão politica dos Srs. Membros que 
acabaram de intervir relativamente à missão humanitária que não era portadora de armas 
comparando o agressor com o agredido, quando existe uma condenação geral por parte dos 
Estados Unidos e da União Europeu. Trata-se duma falta de sensibilidade politica, ou uma 
ignorância politica, que sinceramente lhe dói muito do ponto de vista pessoal.   



 
 

  
     

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PALMELA 
         

Mandato 2009/2013 
 
 

 
 

17

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

tendo sido reprovada, por maioria, com 1 voto a favor do BE, 8 votos contra (4 do PS, 2 do PSD, 2 
do CDS/PP e 1 do BE) e 15 abstenções da CDU. 
 
 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, solicita a dispensa da leitura do documento da actividade 

municipal uma vez que foi previamente distribuído e porque se encontra com fortes dores de 
garganta. 

 
Sr. Presidente da Mesa, pergunta se alguém tem alguma questão a colocar. Não havendo 

intervenções passa de imediato ao ponto seguinte. 
 

 
 
2 – Estatutos da Palmela Desporto, EM 
 
Sr. Presidente da Mesa, dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara. 
 
Sra. Presidente da Câmara, refere que se trata da adequação dos estatutos da Palmela 

Desporto, EM, àquilo que resulta da nova legislação e que em primeiro lugar delibera 
imediatamente no sentido da alteração da própria designação da empresa. 

Gostaria ainda de referir que neste contexto deliberaram também a alteração do capital 
social inicial, que havia sido deliberado pela Câmara Municipal em 2009. Na altura não foi 
presente à Assembleia porque não havia necessidade, neste momento como tinha que se 
pronunciar sobre os estatutos optaram por juntar a alteração do capital social nesta proposta de 
deliberação.    

 
Sr. Presidente da Mesa, pergunta se alguém tem alguma questão a colocar.  
 
Sr. Dr. João Completo Costa do PS, diz que se fosse só por imperativos legais e não 

estivesse em causa pagamento do capital social a bancada do PS até aprovaria a proposta, mas o 
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aumento do capital social levanta outras questões. Uma dessas questões é qual o papel da 
Palmela Desporto, EM, e a sua actuação ao longo dos anos.  

Fazendo um pouco de história diz que a empresa pública Palmela Desporto, EM, foi criada 
tendo como fim a gestão de equipamentos desportivos, tais como a Piscina de Palmela, o 
Pavilhão Gimnodesportivo do Pinhal Novo, o Complexo Desportivo de Palmela - 1.ª fase e a 
Piscina de Pinhal Novo. A sua criação foi aprovada por unanimidade pela Câmara e ratificada e 
pela Assembleia Municipal, tendo em conta que os argumentos que levaram à sua criação eram 
importantes, para a época e se calhar bastante ousados uma vez que não existiam muitas 
empresas públicas municipais, e assentava essencialmente numa autonomia financeira. Tinha 
como objectivos conseguir fazer o trabalho com menos pessoas mas maior especialização e 
responsabilização, equilíbrio entre custos e benefícios, adopção de uma politica de marketing 
mais agressiva, diversificação e obtenção de fontes de receita e inclusivamente a criação de um 
clube de natação. Todos estes pressupostos eram pressupostos bastantes sérios e com os quais 
a bancada do PS concordou.  

Passaram os anos e verifica-se que o peso da Câmara Municipal de Palmela na Palmela 
Desporto, EM, nos primeiros anos ultrapassou os cinquenta por cento, ou seja a autonomia 
financeira e a distanciação da Câmara em termos de gestão falhou. Em 2006, a comparticipação 
da Câmara Municipal de Palmela, o chamado subsidio à exploração, representava trinta e seis por 
cento do orçamento da Palmela Desporto, EM, ou seja cerca de seiscentos mil euros; em 2007, 
cerca de quinhentos mil euros; em 2008, representava vinte e oito por cento de subsídio à 
exploração, ou seja, havia uma ligeira diminuição da dependência da Palmela Desporto, EM, face 
à Câmara Municipal de Palmela; em 2009, o capital social da Palmela Desporto, EM, era de cem 
mil euros tendo sido aprovada a actualização para cento e noventa mil euros, sendo a autonomia 
financeira da empresa de sessenta e oito por cento, ou seja, houve uma inversão passando de 
vinte oito para trinta e dois por cento, ou seja, quinhentos e oitenta mil euros.  

A preocupação da bancada do PS prende-se com a inversão havida, com obras/acções 
que a Palmela Desporto, EM, se comprometeu a fazer e não fez vindo a onerar o orçamento 
municipal e uma cada vez maior dependência financeira da Câmara Municipal, pelo que 
perguntam para onde vai a Palmela Desporto, EM. Pelas razões aduzidas e preocupações 
manifestadas, que gostariam de ver resolvidas no futuro, corre-se um grave risco daqui a alguns 
anos de ter um “elefante branco” se não se cuidar da Palmela Desporto, EM.  

Termina dizendo que, tendo em conta as razões expostas, não poderão aprovar a proposta 
abstendo-se na sua votação.       

 
Sr. Engº. Fernando Nascimento do CDS/PP, solicita esclarecimento relativamente ao 

artº. 8º., Remunerações, perguntando se os titulares dos órgãos sociais referidos no corpo do 
artigo são os definidos no artº. 6º. como órgãos de empresa. 

Em relação ao artº. 6º., c), Conselho Geral, que gostaria de saber quantos elementos 
compõem o conselho geral da Palmela Desporto, EM.   

 
Sra. Presidente da Câmara, refere que no artº. 16º. está definido o número de membros 

do conselho geral que são cinco. 
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Relativamente aos órgãos que estão previsto no artº. 8º., sobre os quais se refere a 
questão da remuneração, são o conselho de administração e o fiscal único. 

 
Sr. Engº. Fernando Nascimento do CDS/PP, tendo em esclarecimento dado refere que o 

número de elementos dos órgãos sociais totaliza nove.  
Deste modo propõe uma alteração ao artº. 8º. no sentido de se poupar alguma verba, se 

for possível, uma vez que no ponto n.º 2, do artº. 8, é referido que “… os titulares dos órgãos 
sociais, têm ainda direito, quando se tenham que deslocar do local onde residem habitualmente, 
quer a uma ajuda de custo em vigor na empresa, quer ao pagamento de despesas de transportes 
…”. Pergunta se estes titulares para irem trabalhar recebem ajudas de custo, porque se assim for 
é um valor muito elevado. 

 
Sr. Dr. Valentim Pinto da CDU, refere que as empresas municipais em si não são 

necessariamente boas nem más. Há empresas municipais que são vantajosas em termos do 
interesse das populações tornando mais ágeis os processos de procedimentos de trabalho, 
correspondendo a determinadas áreas muito especificas de intervenção em que existem 
vantagens em se constituírem como empresas municipais com a supervisão da autarquia, e 
outras não porque duplicam serviços.  

O próprio Tribunal de Contas tem feito várias criticas a muitas empresas municipais, que 
não a  Palmela Desporto, relativamente a essa matéria e que servem muitas vezes interesses 
particulares, com remunerações elevadíssimas, com cartões de crédito e acesso a um conjunto de 
mordomias que são absolutamente criticáveis. Deste modo há que avaliar em concreto cada 
empresa. 

Relativamente à questão da Palmela Desporto, EM, teve acesso a um acto inspectivo do 
Tribunal de Contas, de 2003/2004, que referia a seriedade, o rigor, a legalidade da empresa, 
sendo uma das poucas que foram auditadas como intocável do ponto de vista político e da 
legalidade. 

Quanto à questão da situação deficitária, ou supostamente deficitária, que é apontada pelo 
Sr. Membro João Completo, diz que a gestão dos equipamentos desportivos, nomeadamente de 
piscinas, se estivesse no departamento ou na divisão de desporto da Câmara também apareceria 
traduzido o resultado, uma vez que este tipo de equipamentos têm uma função social não 
lucrativa. O problema que existe é o facto de enquanto empresa municipal ter uma visibilidade 
que, naturalmente, nas Câmaras não tem. Em sua opinião analisar esta situação numa 
perspectiva apenas contabilística, é uma visão muito curta do ponto de vista político.   

 
Sr. Carlos Guinote do BE, diz ter tido oportunidade noutra ocasião de dizer que não 

estava de acordo com a existência da empresa municipal Palmela Desporto, EM. Neste momento 
reitera essa posição não porque tenha detectado manobras, como existem noutras empresas 
municipais, mas como principio porque não vêem necessidade nenhuma de que o desporto, em 
Palmela, não possa ser dirigido por funcionários directamente na Câmara. Em sua opinião essa 
situação é possível e até mais clara por ser efectuada pela Câmara e não por uma empresa 
municipal. 
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Sr. Dr. Pedro Margarido do PSD, refere que tem uma questão relacionada no artº. 8º, 
ponto n.º 2, porque na leitura que fez reparou que esta remuneração adicional, quer em sede de 
ajudas de custo quer no pagamento de transportes, não excluiu os membros efectivos do 
conselho de administração. Pergunta se, para além das retribuições definidas, também têm direito 
a ajudas de custo e pagamento de transportes. 

 
Sr. Presidente da Mesa, não havendo mais intervenções dá a palavra à Sra. Presidente 

da Câmara para responder às questões colocadas. 
 
Sra. Presidente da Câmara, respondendo ao Sr. Membro João Completo diz que para 

ilustrar a situação negativa que referiu, apesar de ter citado alguns números, se situou 
essencialmente no ano de 2009 que foi o ano em que o peso da comparticipação municipal no 
orçamento da Palmela Desporto, EM, foi claramente mais significativo. Gostaria de referir que 
nesse mesmo ano de 2009, o pior ano da empresa a que não pode ser subtraída a situação geral 
do país que levou ao decréscimo do número de utentes, a Palmela Desporto, EM, consegue ainda 
assim apresentar para o conjunto e volume de actividade que tem um prejuízo de cinquenta e 
cinco mil euros, que é um caso bem isolado no universo das empresas municipais. De qualquer 
forma esta discussão é recorrente, nomeadamente aquando da apresentação das contas da 
Câmara e das contas da Palmela Desporto, EM, pelo que não existe nada de novo na proposta 
relativamente a essa discussão.  

Gostaria que ficasse esclarecido que a Palmela Desporto, EM, não define nem faz a 
politica desportiva municipal, tem a seu cargo a gestão de equipamentos e a gestão da prática 
desportiva em alguns equipamentos, concretamente o caso das piscinas. Não é tão irrelevante 
assim, nem é tão pouco inexpressiva, a actividade da Palmela Desporto, EM ou a actividade que 
em Palmela existe em torno destes equipamentos. A título de informação, e referindo apenas os 
técnicos e profissionais específicos ligados a algumas práticas desportivas, diz que estão a 
trabalhar dezenas de pessoas nesta actividade especifica, não sendo irrelevante nem de menos 
importância relativamente àquilo que seria o seu peso dentro da própria Câmara Municipal e da 
divisão de desporto.  

Recorda ainda que, na altura em que foi criada a Palmela Desporto, EM, a figura das 
empresas municipais era a única saída possível para resolver algumas das relações, 
nomeadamente com estes profissionais O caso dos técnicos de natação é um deles porque 
dificilmente se conseguiriam recrutá-los para a Câmara Municipal e ter nas mesmas condições o 
desempenho desses profissionais. 

Voltando à questão dos órgãos sociais e das remunerações, sugeria que se abordasse 
este tema em paralelo com a proposta que se irá a seguir sobre o estatuto remuneratório do 
conselho de administração. Gostaria de esclarecer que dos órgãos sociais os únicos que são 
remunerados é o conselho de administração, sendo que deste conselho faz parte o presidente, 
que tem um vencimento equiparado a director de departamento da Câmara Municipal, de cerca de 
dois mil e novecentos euros, os vogais que de acordo com os estatutos de 2000, recebiam quinze 
por cento da remuneração do presidente do conselho de administração. Com a alteração que se 
pretende introduzir receberão apenas uma senha de presença no valor de um e meio por cento da 
remuneração do presidente do conselho de administração. À data era prática corrente pagar aos 
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vogais uma remuneração indexada à remuneração do presidente do conselho de administração, 
neste momento a intenção é de reduzir o valor transformando um vencimento em senha de 
presença. Refere que apenas um dos vogais pode receber a senha de presença, o Dr. Daniel Pó, 
uma vez que o Dr. João Pina é funcionário da Câmara não podendo receber qualquer 
remuneração nos termos do estatuto em vigor. Em relação às despesas de representação é 
usado como referência os valores praticados na administração local, quanto ao subsídio de 
refeição será o valor praticado na empresa para os restantes trabalhadores. 

Relativamente ao fiscal único diz que no inicio da empresa tinha uma remuneração no 
valor de quinze por cento da remuneração do presidente do conselho de administração, sendo 
que na actual proposta propõe-se a retirada dessa indexação na medida em que, com a alteração 
legal que é feita a propósito do estatuto do fiscal único, o pagamento será feito com base em 
tabelas próprias sendo a sua contratação feita de acordo com as leis do mercado.  

Relativamente às ajudas de custo são as normais e regem-se de acordo com as normas da 
administração pública não tendo que ver com o facto das pessoas irem trabalhar, mas sim com a 
possibilidade de representar a empresa numa iniciativa fora do local de trabalho         

Termina dizendo que todas estas alterações vão no sentido de tornar mais leves os 
encargos financeiros com remunerações ou qualquer outro tipo de abonos na Palmela Desporto, 
EM.  

 
Sr. Dr. João Completo Costa do PS, relativamente ao ponto n.º 2 da ordem de trabalhos, 

gostaria de rectificar algo que a Sra. Presidente disse e que não corresponde à realidade. Não se 
referiu essencialmente ao ano de 2009, mas sim a uma análise dos vários anos. O que discutem 
essencialmente é o não cumprimento dos pressupostos que levaram à criação desta empresa e 
com os quais a bancada do PS concorda, relembrando a intervenção do então Presidente da 
Câmara Carlos de Sousa, na Assembleia Municipal, em que este referia os pressupostos que 
levaram à criação da empresa. 

Quanto ao ponto n.º 3 diz que, anteriormente, para os vogais havia um valor de 
remuneração mensal indexado a quinze por cento do vencimento do presidente do conselho de 
administração. Neste momento a proposta é no sentido de se passar a ter uma senha de 
presença no valor de um e meio por cento da remuneração do presidente do conselho de 
administração por cada presença nas reuniões. Pretende saber se o valor de um e meio por cento 
é indexado aos dois mil e novecentos euros que é a remuneração do presidente ou ao valor hora 
da remuneração do presidente. Relativamente às ajudas de custo e despesas de representação, 
pergunta se só serão atribuídas para quando se deslocarem para fora do concelho e qual a forma 
de aplicação. Sobre o subsidio de refeição pretende saber qual o valor mínimo de horas de 
trabalhado que dão direito ao subsídio.  

 
Sr. Engº. José Charneira da CDU ausenta-se da sala cerca das 00,05 horas. 
 
Sr. Dr. Pedro Margarido do PSD, diz que, acreditando na explicação que a Sra. 

Presidente da Câmara deu sobre o ponto nº. 2, continua a não estar claro o pagamento das 
ajudas de custo e despesas de transporte. Este facto preocupa-o porque a Palmela Desporto, EM, 
apesar de ser uma empresa é detida pelo município de Palmela, e assim sendo é o dinheiro dos 
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contribuintes de Palmela que está em causa. Quando existe uma boa relação entre os 
trabalhadores está tudo encantado da vida, o pior é quando, na eventualidade de existir um litígio, 
chega à questão dos direitos e deveres de parte a parte. Olhando para o art. 8º. e colocando-se 
eventualmente na pele de defensor, ou de membro deste órgão, teria direito a receber ajudas de 
custo despesas de transporte. Em sua opinião seria prudente explicitar o referido artigo, ponto n.º 
2, fazendo claramente referência a quem é que tem, e em que condições, direito de usufruir das 
ajudas de custo e do pagamento de transportes.   

 
 Sr. Engº. Fernando Nascimento do CDS/PP, ainda em relação ao artº. 8º. pensa que  o  

texto ficaria mais explicito se referisse o local de residência profissional ou local de trabalho. 
 
Sra. Presidente da Câmara, refere que em dez anos de existência da Palmela Desporto, 

EM, nunca houve confusões sobre este assunto. O próprio artº. 8º. diz que relativamente aos 
órgãos: “…será atribuída uma remuneração mensal, igual e sucessiva que será estabelecida pela 
Câmara Municipal de Palmela, dentro dos limites legalmente previstos.”,. O ponto n.º 2 termina 
dizendo que relativamente às ajudas de custo, e eventuais despesas de transportes serão as que 
“… nos precisos termos forem fixadas pela tutela.” sendo que a tutela se rege por uma coisa 
inequívoca que é a Lei que rege a Administração Pública: A única dúvida que lhe parece 
pertinente ser colocada é qual é o valor da ajuda de custo, que neste caso é de trinta e seis euros 
por senha de presença,  para duas reuniões por mês.  

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

tendo sido aprovada, por maioria, com 14 votos a favor da CDU e 9 abstenções (4 do PS, 2 do 
PSD, 2 do CDS/PP e 1 do BE). Aprovado em minuta. 
  
 
 

3 – Estatuto Remuneratório da Palmela Desporto, EM 
 

Sr. Presidente da Mesa, dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara. 
 
Sra. Presidente da Câmara, diz não ter qualquer questão a referir pelo que fica ao dispor 

para pedidos de esclarecimento. 
 
Sr. Presidente da Mesa, pergunta se alguém tem alguma questão a colocar.  
 
Não havendo intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo 

sido aprovada, por maioria, com 14 votos a favor da CDU e 9 abstenções (4 do PS, 2 do PSD, 2 
do CDS/PP e 1 do BE). Aprovado em minuta. 
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4 – Alteração do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais – 
aplicação da Lei nº. 53-E/2006 de 29 de Dezembro - Rectificação 
 

Sr. Presidente da Mesa, dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara. 
 
Sra. Presidente da Câmara, em relação à presente proposta, tal como é referido no texto, 

foram introduzidas pequenas correcções ou clarificações de aspectos mais concretos que 
resultam essencialmente da aplicação do Regulamento ou seja, posto em prática, verificou-se que 
surgiram dúvidas de interpretação nalguns casos e noutros pequenos lapsos. 

 
Sr. Presidente da Mesa, pergunta se alguém tem alguma questão a colocar.  
Não havendo intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo 

sido aprovada, por maioria, com 22 votos a favor (14 da CDU, 4 do PS, 2 do PSD, 2 do CDS/PP) 
e 1 abstenção do BE. Aprovado em minuta. 

 
Sr. Engº. José Charneira da CDU retoma participação nos trabalhos cerca das 00,14 

horas. 
 
 
 
5 – Empréstimo bancário de Médio e Longo Prazo para 

financiamento do Plano Plurianual de Investimentos de 2001 a 2013 - 
Adjudicação 
 

Sr. Presidente da Mesa, dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara. 
 
Sra. Presidente da Câmara, refere que se trata da concretização da proposta trazida 

recentemente à Assembleia. A proposta reflecte o resultado da consulta feita ao mercado 
propondo-se a adjudicação pelo spread mais baixo que foi apresentado.   

 
Sr. Presidente da Mesa, pergunta se alguém tem alguma questão a colocar.  
 
Sr. Engº. José Braz Pinto do PS, diz que o PS sempre votou contra os orçamentos da 

Câmara por entender que não havia um necessário rigor orçamental e planeamento.  
Desde há muito advertiu que tempos difíceis haveriam de chegar, uma vez que era notório 

o decréscimo constante das receitas com taxas e licenças de construção tendo em conta a crise 
da construção A estas previsões vieram-se juntar reflexos nacionais de uma crise mundial, que 
existe de facto, que afectou principalmente as economias frágeis dos países mais periféricos. Sem 
poder aumentar receitas e com necessidade de fazer cortes orçamentais, mas com um crescente 
aumento de despesas, que não se pôde ou quis evitar, o recurso aos empréstimos bancários era 
mais do que previsível. Abstiveram-se na votação dos últimos empréstimos por entenderem ser o 
único meio de fazer investimentos sucessivamente prometidos e sempre adiados e por não 



 
 

  
     

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PALMELA 
         

Mandato 2009/2013 
 
 

 
 

24

perceberem claramente uma vontade de reduzir despesas, canalizando as receitas nelas 
consumidas para os investimentos.  

A presente proposta só vem adjudicar o empréstimo, demonstrando um meio de escolha 
da entidade financiadora vencedora. Tratando-se de uma proposta que nada altera os 
pressupostos que os levaram às votações anteriores, ir-se-ão abster na sua votação.       

 
Sra. Cecília Silva da CDU ausenta-se da sala cerca das 00,16 horas. 
 
Sr. Carlos Guinote do BE, diz que em consonância com a posição que o BE tomou 

aquando da autorização do pedido de empréstimo, reafirma essa posição aproveitando para dizer 
ao Sr. Membro Braz Pinto que o PS não previu a crise e está a endividar-se também em 
condições dolorosas para algum povo português concretamente o povo trabalhador.  

No caso concreto a Câmara de Palmela, segundo se sabe, tem uma percentagem de 
endividamento absolutamente controlável e daí a posição da bancada do BE. Refere ainda que a 
bancada do PS perde alguma autoridade para falar em empréstimos quando o governo está com 
“a corda na garganta” procurando dinheiro por todo o lado.   

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

tendo sido aprovada, por maioria, com 15 votos a favor (14 da CDU e 1 do BE) e 8 abstenções (4 
do PS, 2 do PSD e 2 do CDS/PP). Aprovado em minuta. 

 
Sra. Dra. Anabela Rito da CDU ausenta-se da cerca das 00,18 horas. 
 
 
 
6 – Nomeação do auditor externo, nos termos do artº. 48º. da Lei 

das Finanças Locais – anos económicos 2010 a 2013 
 

Sr. Presidente da Mesa, dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara. 
 
Sra. Presidente da Câmara, diz não ter muito a acrescentar a não ser o parecer da DGAL, 

referido na última sessão em que este tema foi tratado, que tem que ver com a confirmação de 
não haver incompatibilidade no exercício de funções pelo facto do auditor da Palmela Desporto, 
EM, ser o ROC (Revisor Oficial de Contas) da Câmara Municipal.   

 
Sr. Presidente da Mesa, pergunta se alguém tem alguma questão a colocar.  
 

 Sr. Engº. José Braz Pinto do PS, de imediato apresenta a seguinte intervenção: 
 “Sobre a proposta em discussão refere que ao longo do mandato anterior e durante a 
vigência do que está decorrendo, sempre o PS se manifestou contra a nomeação dum auditor 
externo que é simultaneamente o fiscal único da Palmela Desporto. 

Os estatutos da Palmela Desporto, no seu artº. 6º., definem o Fiscal Único como Órgão da 
Empresa. 
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A Lei nº. 2/2007, estipula que só haverá auditor externo nas Câmaras que detenham 
capital em entidades do sector empresarial local, ou seja, a Câmara só tem de ter auditor externo 
por deter todo o capital da Palmela Desporto, que tem de ter um fiscal único… que é o mesmo da 
auditoria externa. 

Faz lembrar um advogado que defenda ao mesmo tempo os patrões e os empregados ou 
os senhorios e os rendeiros. 
 Vejamos: 

Compete ao auditor verificar a regularidade dos livros e registos da Câmara; Compete ao 
Fiscal Único fazer o mesmo na Palmela Desporto (alínea b), do art.º15º, dos Estatutos da Palmela 
Desporto). 

Compete ao Auditor participar as irregularidades, o mesmo tem de fazer na Palmela 
Desporto (alínea c) do mesmo artigo).  

Poderíamos continuar a decalcar as funções repetidas na CMP e Palmela Desporto, pelo 
Fiscal Único e Auditor Externo que, por acaso, são uma e a mesma pessoa. 
Então qual a necessidade das duas entidades?.... Obrigação legal dir-me-ão… mas com 

uma mesma pessoa ou entidade? 
A lei e o legislador, certamente pretendia que houvesse uma fiscalização separada e 

concomitante, ao propor o Auditor Externo só nos casos de participação das Câmaras em capitais 
empresariais. 

Assim é pura redundância. O Auditor Externo vai fiscalizar-se a si próprio dado que já 
exerceu a fiscalização como Fiscal Único. Assim é gasto sem qualquer benefício. 

Dir-me-ão como já o disseram noutras ocasiões e locais: “ A lei permite.” 
Direi que a coerência e a ética não o deviam permitir. 
Nestes como noutros momentos diremos que não estamos contra ninguém… muito menos 

contra o Fiscal Único da Palmela Desporto, Auditor Externo da CM. Aliás nem sequer 
conhecemos o Senhor, nem as suas qualidades. 

A título pessoal, se para isso tivesse as necessárias competências, nunca aceitaria 
representar estas duas funções em simultâneo. 

Recordar-me-ia do dito romano: 
 “A mulher de César não pode só ser honesta, tem que o parecer”. 

Por tal motivo e porque lutámos e continuaremos a lutar por uma transparência de gestão 
sem dúvidas de qualquer género, votaremos contra.” 

 
Sras. Dra. Anabela Rito e Cecília Silva da CDU retomam participação nos trabalhos 

cerca das 00,23 horas. 
 
Sr. Carlos Guinote do BE, diz que por uma questão de princípio não aprovam a 

nomeação até porque nunca foi discutido no BE se o director da judiciária devia ser indicado de 
outra maneira. Em sua opinião seria uma grande maldade um director da judiciária proposto pelo 
PS vir a procurar algumas falcatruas no campo de PS, e no PSD é a mesma coisa, porque é de 
mau gosto nomear pessoas para cargos em que se tem que fazer investigação. 
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Em relação à proposta apresentada, sem querer manifestar opinião acerca do auditor, diz 
que acharia melhor um concurso para audição ou em alternativa dois auditores, um proposto pela 
Câmara e outro pela oposição.   

 
Sr. Presidente da Mesa, pergunta se há mais alguma intervenção. Não havendo dá a 

palavra à Sra. Presidente da Câmara para esclarecimentos. 
 
Sra. Presidente da Câmara, diz que gostaria de esclarecer a situação uma vez que a 

Câmara não nomeia ninguém. Neste caso, e apesar de já haver referências da pessoa, fez-se um 
procedimento de consulta ao mercado tal como da primeira vez, sendo uma situação diferente da 
figura de dirigentes que são nomeados. Este Revisor Oficial de Contas, que neste caso assume a 
função de Auditor Externo na Câmara Municipal, não é uma nomeação da CDU para ir de 
encontro aquilo que o Sr. Membro da Assembleia dava como exemplo. 

  
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, 5 votos contra (4 do PS e 1 do 
BE) e 4 abstenções (2 do PSD e 2 do CDS/PP). Aprovado em minuta. 
 

 Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a sessão cerca das 00,30 
horas do dia 30 de Junho de 2010, tendo sido lavrada a presente acta, que eu Maria Antonieta 
Serrano Alves Sobral redigi e subscrevi. 

 
     
      Palmela, 30 de Junho de 2010 


