
 
 

  
     

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PALMELA 
         

Mandato 2009/2013Mandato 2009/2013Mandato 2009/2013Mandato 2009/2013    

 
 

 
 

1 

 

 
ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PALMELA  

 
REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2011  

 
 

ACTA Nº  14 
 
 
 
 Aos vinte e quatro dias do mês de Fevereiro de dois mil e onze, pelas 21,20 horas, no 
Auditório da Biblioteca Municipal em Palmela, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia 
Municipal do Município de Palmela, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 
 
1 – Informação da Presidente da Câmara acerca da actividade municipal, de 
acordo com o disposto na alínea e) nº. 1 do artº. 53 da Lei 169/99 de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/02 de 11 de Janeiro. 
 
2 – Autorização de repartição de encargos orçamentais para os anos 
económicos 2012, 2013 e 2014, resultante do procedimento concursal 
“Combustíveis rodoviários em regime de fornecimento continuo”, ao abrigo 
dos nºs 1 e 6 do artigo 22º. do DL 197/99, de 8 de Junho 
 
3 – Alienação de terrenos – Hasta Pública 
 
4 – Desafectação do domínio público de parcela de terreno com a área de 
9.572,00 m2, sita na Urbanização de Val’Flores, no Pinhal Novo 
 

5 – Aquisição do património do Espaço Fortuna Artes e Ofícios 

 

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. José Pato da CDU 
• Sra. Carla Oliveira do PS 
 

Presentes, em representação do Executivo Camarário: 
 

• Sra. Presidente Ana Teresa Vicente 
• Sr. Vereador Álvaro Amaro 
• Sra. Vereadora Adília Candeias 
• Sr. Vereador Adilo Costa 
• Sr. Vereador Luis Calha 
• Sr. Vereador José Carlos de Sousa 

 
 

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

• Sr. Pedro Serigado justificou ausência à sessão de 17 de Dezembro de 2010, por 
motivos profissionais, tendo a falta sido considerada justificada. 

 
• Sr. Pedro Serigado apresentou renúncia ao mandato por motivos profissionais. Coloca 

o pedido à apreciação do Plenário não tendo merecido qualquer comentário. 
 

• Em sua substituição foi convocado o elemento do PEV imediatamente a seguir na lista 
da CDU, Sra. Vanda Carla Correia Pestana dos Santos, que também apresentou 
renúncia ao mandato. Coloca o pedido à apreciação do Plenário não tendo merecido 
qualquer comentário. 

       De imediato foi convocado o elemento do PCP a seguir na lista da CDU, Dina Maria 
       Mateus Pereira que se encontra presente e irá tomar posse. 

        
• Sr. Arnaldo Pata apresentou renúncia ao mandato por motivos profissionais. Coloca o 

pedido à apreciação do Plenário não tendo merecido qualquer comentário. 
       Em sua substituição foi convocada a Sra. Ana Catarina Diaz Y Pais Sartóris de Lima 
       que se encontra presente e irá tomar posse. 

 
• Sra. Vereadora Maria da Natividade Coelho informou da impossibilidade de estar 

presente na sessão, por se encontrar fora do concelho por motivos profissionais. 
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De imediato procedeu-se à tomada de posse dos Membros Dina Maria Mateus Pereira e 
Ana Catarina Diaz Y Pais Sartóris de Lima que após juramento de honra e assinadas as 
respectivas actas, que ficarão apensas à presente, foram considerados empossados no cargo. 

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

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 presentes à Mesa duas Moções, uma do 
CDS/PP e outra do BE.  

Informa que, para conhecimento, fez entrega a cada um dos responsáveis de bancada de 
cópia de carta que lhe foi dirigida por um grupo de entidades encabeçadas pela Frenprof no 
sentido da Assembleia Municipal subscrever o Manifesto sobre a escola pública. Será sua 
intenção estudar a possibilidade deste documento ser transformado em proposta e discutido numa 
próxima sessão.   

Gostaria de aproveitar esta sessão, que é a primeira que ocorre depois do seu falecimento, 
de prestar uma merecida homenagem a dois cidadãos muito importantes do concelho. Trata-se da 
Prof. Aurora Serrão e do Sr. Álvaro Cardoso duas personalidades que marcaram, cada um de sua 
forma, o concelho de Palmela deixando-o mais pobre. Não irá tecer grandes considerações 
porque isso já foi feito pela Câmara Municipal e pela imprensa local, mas gostaria de propor ao 
plenário, a aprovação dum voto de pesar duma forma informal mas sentida. Pergunta se algum Sr. 
Membro pretende manifestar-se sobre o assunto. 

Não havendo intervenções coloca o voto de pesar à votação tendo sido aprovado por 
unanimidade, com 24 votos a favor (14 da CDU, 5 do PS, 2 do PSD, 2 do CDS/PP e 1 do BE) 

 
De imediato pergunta se algum Sr. Membro pretende intervir neste período e antes de se 

iniciar a discussão das Moções. 
 
Sr. Carlos Martins do PS apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
Diz que gostaria de deixar uma pequena nota à Câmara Municipal e à Junta de Freguesia 

de Quinta do Anjo relativamente à situação que ocorre com mais frequência ao fim de semana nos 
terrenos contíguos à rotunda do Ovelheiro. Uma zona em que foi depositado algum orgulho 
aquando da sua inauguração está a transformar-se num local de venda livre de automóveis, pelo 
que será necessário tomar medidas para por cobro a uma situação que está a levar à degradação 
do ponto de vista ambiental e até paisagístico. 

 
Sra. Carla Oliveira do PS inicia participação nos trabalhos cerca das 21,26 horas. 
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Sr. Presidente da Mesa informa que se passará de imediato à apresentação das Moções, 
solicitando à bancada do CDS/PP que apresente a primeira Moção. 

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

imediato passa a ler a Moção sobre “Transporte de Doentes” 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, 4 do PS, 1 do PSD, 2 do CDS/PP e 1 do BE). 

De imediato pergunta se algum Membro pretende intervir na discussão da Moção. 
 
Sra. Ana Sartóris do BE apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
Em relação à matéria em discussão gostaria de dizer três coisas muito concretas. A 

primeira é que, independentemente da sua bondade, a Moção é extemporânea uma vez que na 
passada semana a Assembleia da República aprovou os projectos de resolução de toda a 
oposição que recomendava a revogação do despacho. Há ainda a salientar que, relativamente ao 
processo, houve a emissão do despacho do Secretário de Estado que assim que alertado pelo 
Liga dos Bombeiros Portugueses e algumas populações emitiu uma circular interna. O Partido 
Socialista, na Assembleia da República, defende que essa circular interna é mais do que 
suficiente e garante os direitos dos cidadãos, mas a oposição considera que assim não é porque 
uma circular interna não tem poderes para revogar uma decisão ministerial. 

Por outro lado, independentemente de pertencer a um corporação de Bombeiros, entende 
perfeitamente esta matéria como prejudicial para as corporações mas acima de tudo o despacho 
significa uma dupla tributação das populações que é o factor mais importante. Cada cidadão paga 
através dos seus impostos o acesso aos cuidados de saúde, cobrar por um transporte para 
aceder a cuidados de saúde é uma dupla tributação sobre o mesmo serviço. A introdução desta 
condição de recursos para um direito fundamental que é o acesso aos cuidados de saúde é de 
uma enorme injustiça social e de uma enorme hipocrisia por parte do Ministério da Saúde e acima 
de tudo revela uma percepção do país completamente descabida da realidade. Esta medida teve 
como base um relatório que foi elaborado e que revelou que havia alguns abusos mas que refere 
que, na sua larga maioria, a determinação da necessidade do transporte especializado advém do 
próprio estabelecimento da saúde ou seja é a unidade de saúde que faz o pedido de transporte 
para determinado cidadão. 

Para terminar gostaria de dizer que algumas passagens da Moção não se adequam muito 
bem á realidade concreta do transporte de doentes, porque quando são referidos episódios de 
tensão arterial nada tem a ver com o transporte de doentes mas sim com um episódio de urgência 
da responsabilidade do INEM. O Bloco de Esquerda nada tem a opor à Moção apenas 
consideram que ela não acrescenta nada à situação actual uma vez que já foi aprovado em 
Assembleia da República. 

 
Sr. José Braz Pinto do PS apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
Refere que há afirmações difíceis de conjugar e interpretar e assim acontece no texto da 

Moção em discussão quando se diz que as medidas tomadas têm em vista a contenção da 
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despesa pública. É sua opinião que neste momento é obrigação de todos, e em todos os sectores, 
e absolutamente necessário que se limitem os abusos e as más utilizações dos meios. 

Por outro lado, e a ser verdade o pressuposto referido nas a) e b), acha a medida 
socialmente justa porque se os transportes forem facultados a toda a gente independentemente 
da sua situação económica significa que todos receberão o mesmo quer tenham ou não 
possibilidades. Ao dizer-se que a medida contém critérios que afastam as populações e em 
especial as mais carenciadas está a entrar-se em contradição com a afirmação anterior, uma vez 
que são carenciadas têm insuficiência económica e concerteza serão contemplados com o 
transporte. 

Tal como disse a Sra. Membro Ana Sartóris o instrumento legal está a ser discutido na 
Assembleia da República, deste modo entendem que será necessário haver uma resolução e só 
posteriormente se pronunciarão. Termina dizendo que face ao exposto a bancada do PS votará 
contra a Moção. 

 
Sr. Joaquim Caçoete da CDU apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
Sobre a Moção em discussão diz tratar-se duma situação complicada e que a CDU já se 

tinha apercebido da existência duma grande lacuna uma vez que, desde Janeiro do corrente ano, 
os bombeiros se recusavam a transportar doentes porque não tinham as credenciais passadas 
pelos centros de saúde. 

Acrescendo a este problema gostaria de referir a situação do funcionamento dos centros 
de saúde como é o caso de Brejos do Assa em que os médicos estão lá três horas por dia durante 
dois dias da semana e em Olhos de Água – Quinta das Flores e Bairro Alentejano onde estão 
meio dia. Para a actual política da saúde meio-dia chega para tratar os doentes e não se b a 
situação torna-se muito grave e justificativa da apresentação da Moção que merece o acordo da 
bancada da CDU. Termina a sua intervenção dizendo que irão votar favoravelmente a Moção. 

 
Sr. José Cardoso do PSD apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
Diz não estar de acordo com tudo o que é referido na Moção uma vez que revela algum 

desconhecimento sobre a forma como o transporte de doentes se processa, mas irá tentar 
sensibilizar todos os presentes sobre o que se está a passar actualmente com os Bombeiros.  

Em seu entender a maioria dos portugueses não sabe como funciona as associações de 
Bombeiros e pensam que são pagos pelo Estado e pela Câmaras para fazerem aquele serviço 
quando mais de cinquenta por cento, à volta dos oitenta por cento, são serviços voluntários. São 
cidadãos que se disponibilizam para estar ao serviço das corporações de Bombeiros para servir o 
próximo. Costuma dizer que felizes são as populações que têm corporações de Bombeiros.  

No caso do concelho de Palmela não se cansa de dizer, e fá-lo publicamente sempre que 
lhe é possível, que os serviços que os Bombeiros prestam às populações só são possíveis pelo 
apoio que lhe é dado pela Câmara Municipal. Não é com a quotização que se mantém um corpo 
de Bombeiros como também não é com os serviços de urgência e de socorro.  

Tem muita pena da insensibilidade que o Governo tem tido para com os Bombeiros, quer a 
nível da saúde quer da protecção civil. Afirma que são vítimas de guerras permanentes entre o 
Ministério da Administração Interna que diz que sustenta os bombeiros e o Ministério da Saúde 
que se serve dos bombeiros. O problema é que qualquer um destes ministérios quer mandar nas 
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corporações de bombeiros, sendo que o apoio previsto de há três anos atrás tem sido 
sucessivamente adiado. As três corporações do concelho de Palmela provavelmente não irão 
sentir o que muitas outras pelo país fora estão a sentir graças ao apoio da Câmara Municipal. A 
situação dos bombeiros é muito diferente de há alguns anos atrás quando, sempre que a situação 
o exigia, os bombeiros eram dispensados da sua actividade profissional. Neste momento isso é 
impossível de acontecer até porque a maior parte dos bombeiros não trabalham junto do quartel, o 
que implica a necessidade de existirem bombeiros profissionais para garantir o socorro imediato. 
É lamentável que a maioria dos cidadãos e de alguns responsáveis só se lembrem dos bombeiros 
quando precisam deles. 

Na passada semana realizou-se uma reunião da Federação de Bombeiros onde foi 
discutida a possibilidade de muitas associações poderem fechar por não terem hipótese de se 
manter. O transporte de doentes representa na grande maioria das associações de bombeiros 
oitenta por cento das receitas, e esse facto levou a que tenham sido feitos muitos investimentos 
em viaturas e contratação de pessoas, que apesar de funcionários também são voluntários uma 
vez que após um dia de trabalho ainda ficam de prevenção durante a noite. Em sua opinião 
Portugal está a tratar muito mal uma das maiores riquezas que tem.  

Dirigindo-se ao Sr. Presidente da Mesa e à Sra. Presidente da Câmara diz que, apesar dos 
apoios que são dados às associações de bombeiros do concelho, está em perigo a sobrevivência 
dos bombeiros em Portugal porque o Governo não tem sensibilidade para esta classe e pensa 
que resolve o problema com a contratação de “Canarinhos”. 

Termina a sua intervenção dizendo concordar com a intervenção da Sra. Membro Ana 
Sartóris e que apesar da Moção conter algumas imprecisões irá votar favoravelmente uma vez 
que o assunto dos bombeiros toca a todos e o Partido Socialista, mais uma vez, está a cercear o 
apoio aos mais indefesos. 

 
Sr. Valentim Pinto da CDU apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
Tendo em conta a intervenção feita pelo Sr. Membro Joaquim Caçoete, irá apenas reforçar 

um ou outro aspecto.  
Existem questões de operacionalidade no Decreto-Lei mas, mais que a comprovação da 

insuficiência económica, a burocracia e morosidade que tudo isso implicaria e que não se 
compadece com situações que, não sendo de urgência, requerem brevidade no tratamento e na 
abordagem clínica, tudo que se enquadra numa questão mais geral que é o esvaziamento do 
serviço nacional de saúde. É nesse enquadramento que a Assembleia Municipal deverá repudiar 
a tentativa duma lei que é gravosa para as populações mais frágeis e que estão mais distantes 
das unidades de saúde. 

Gostaria de referir que as extensões de saúde do Bairros dos Marinheiros e Olhos de Água 
estiveram seis meses sem médico de família e que só após uma reunião com a directora do 
Agrupamento, que foi reiteradamente solicitada pela Junta de Freguesia de Quinta do Anjo, surgiu 
uma solução de recurso de última hora quando foi tornado público a realização de uma jornada de 
luta que se mantém para dia 01 de Março frente à extensão do Bairro dos Marinheiros. Há dois 
dias foi apresentada uma alternativa que é minimalista uma vez que é para um médico de família 
dois meios-dias por semana, o que é manifestamente insuficiente. 
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Refere ainda que a mortalidade infantil em Portugal, que era um dos grandes ex-libris da 
revolução do 25 de Abril, está pela primeira vez a piorar e que foram extintos trinta programas de 
prevenção da doença e da promoção da saúde. Trata-se dum caminho aberto para que um dos 
grandes indicadores e uma das grandes conquistas do 25 de Abril, o serviço nacional de saúde, 
esteja a ser esvaziado duma forma absolutamente criminosa. Actualmente cerca de quarenta por 
cento dos cuidados de saúde prestados à população já estão privatizados. 

Quanto à intervenção do Sr. Membro Braz Pinto diz que o argumento dos abusos serve 
sempre de pretexto para tudo e até serve ao CDS/PP relativamente ao rendimento social de 
inserção. Quando o Sr. Membro Braz Pinto diz que quem tem poder económico pode pagar está a 
utilizar o conceito de utilizador/pagador duma forma muito perigosa, porque se desliza par uma 
dupla tributação uma vez que essa diferenciação já é mal feita através dos impostos. O argumento 
dos abusos é usado para encerrar serviços, reduzir direitos e garantias, só que os abusos existem 
sempre até mesmo nos poderosos e naqueles que têm poder económico e financeiro no país e 
nesses não vê qualquer tipo de intervenção.  

Termina a sua intervenção dizendo que mão forte para os fracos e mão fraca para os fortes 
é o lema do Partido Socialista, e infelizmente é isso que alguns dos membros da bancada do PS 
neste órgão defendem o que lamenta profundamente. 

 
Sr. Presidente da Mesa diz que, excepcionalmente, irá dar a palavra à Sra. Membro Ana 

Sartóris. 
 
Sra. Ana Sartóris do BE, diz que lamenta que os membros da bancada do Partido 

Socialista desconheçam o despacho pelo que gostaria de os esclarecer. 
Refere que o Bloco de Esquerda na Assembleia da República foi o primeiro partido a 

apresentar a iniciativa de revogar o despacho.  
O despacho quando determina a insuficiência económica advêm da chamada condição de 

recursos ou seja o cidadão doente, numa situação de grande fragilidade, tem que comprovar que 
ganha menos de quinhentos euros para poder ter o transporte pago. É fácil de antever que 
pessoas que ganhem pouco mais de quinhentos euros, seiscentos, setecentos ou mesmo 
oitocentos euros numa condição de doença, que implica muitos gastos em medicamentos e 
tratamentos, também necessitem mas não possam usufruir o que não faz sentido nenhum. No 
âmbito da doença o critério deverá ser única e exclusivamente clínico uma vez que a situação de 
grande fragilidade das pessoas por si só deve chegar para garantir o acesso aos cuidados de 
saúde. Diz que o despacho contraria em absoluto a Constituição da República Portuguesa quando 
determina a tendência da gratuitidade dos acessos ao cuidados de saúde.  

Em relação à questão dos abusos diz que se arrepia sempre que ouve essa expressão 
uma vez que os abusos combatem-se com maior fiscalização. Não vê o Partido Socialista 
minimamente preocupado com os abusos da banca, dos grandes grupos económicos junto dos 
trabalhadores ou mesmo junto das populações. Se pretendem acabar com as despesas no 
Ministério da Saúde só têm é que acabar com as parcerias público privadas que só dão prejuízo 
ao estado português. 

Para finalizar gostaria de esclarecer que o despacho no final do ano determinou o 
comprovativo da insuficiência económica e passados poucos dias aparece uma circular interna 
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pelo facto de não ser possível aos serviços do Ministério da Saúde verificarem a insuficiência 
económica das populações. Se houvesse um sistema burocrático altamente eficiente que 
permitisse fazer essa verificação não teria havido circular. 

 
Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP, em relação à intervenção da Sra. Membro Ana 

Sartóris, e em relação à extemporaneidade, diz não estar de acordo porque a Assembleia 
Municipal não tem que saber o que se passa a nível interno na Assembleia da República. 
Também não será por a Assembleia da República ter um determinado tipo de actuação que 
invalida a actuação da Assembleia Municipal de Palmela na tomada de uma posição. 
Extemporânea será a reacção, independentemente dos trabalhos que decorrem na Assembleia da 
República, de tomar uma posição clara de definição de posição para conhecimento dessa própria 
Assembleia da República. A actuação da Assembleia da República não pode nunca inviabilizar a 
actuação da Assembleia Municipal porque ainda não foi tomada nenhuma decisão.    

 
Sra. Ana Sartóris do BE, informa que no dia dezassete de Fevereiro a Assembleia da 

República aprovou a revogação do despacho em causa pelo que o mesmo politicamente já foi 
revogado. 

 
Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP, relativamente á questão da tensão arterial diz que 

lhe foi colocada pessoalmente por um membro dos bombeiros de Pinhal Novo e não sabe se a 
Sra. Membro Ana Sartóris percebeu bem a questão. O que acontece é que os bombeiros são 
chamados para casos de tensão muito elevada, prestam os primeiros cuidados e quando chegam 
ao hospital a tensão arterial já está controlada e não é considerado caso elegível por não existir 
justificação clínica. A mesma situação repete-se quando existem pedidos de socorro por 
fibrilhação.  

Quanto à intervenção do Sr. Membro Braz Pinto diz que a argumentação utilizada cai por 
base com o exemplo que deu da tensão arterial. Refere que não basta ter insuficiência económica 
uma vez que tem que ter justificação clínica o que é difícil de ocorrer. 

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

tendo sido aprovada, por maioria, com 19 votos a favor (14 da CDU, 2 do PSD, 2 do CDS/PP e 1 
do BE) e 6 votos contra do PS. 

 
Sra. Ana Sartóris do BE apresenta Moção sobre “Dia Europeu de Vítima de Crime e Dia 

Internacional da Mulher” que ficará apensa à acta. 
 
Sr. Presidente da Mesa, coloca a Moção à admissão tendo sido admitida, por 

unanimidade, com 25 votos a favor (14 da CDU, 6 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 Braz Pinto do PS, chama a atenção para a redacção do primeiro parágrafo 

quando se diz que o Dia da Mulher foi celebrado a oito de Março uma vez que essa celebração 
ainda não se efectuou. 



 
 

  
     

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PALMELA 
         

Mandato 2009/2013Mandato 2009/2013Mandato 2009/2013Mandato 2009/2013    

 
 

 
 

9 

Refere que o problema da violência doméstica é uma chaga que felizmente começa a 
merecer a visibilidade de todos. Chama a atenção para o ponto cinco da Moção que significa um 
certo avanço cultural porque até determinada altura a violência acontecia e as vítimas nem sequer 
tinham coragem de a denunciar e agora já o fazem. 

A bancada do PS é sensível à problemática e entendem que deve ser uma preocupação 
de todo o cidadão, mas gostaria de que a Sra. Membro Ana Sartóris especificasse o que entende 
por violência de género. Termina dizendo que irão votar favoravelmente a Moção. 

 
Sr. José Cardoso do PSD, diz que a bancada do PSD está inteiramente de acordo com a 

Moção até porque a sociedade é confrontada a todo o momento com situações análogas e que já 
atingem todos os estratos sociais. Em sua opinião esta situação deve-se à forma como se vive 
actualmente onde não existe espírito de família, os jovens saem de casa e emancipam-se muito 
cedo sem estarem preparados para a vida e a percentagem de casamentos desfeitos é 
confrangedora. Diz que, em parte, se sente culpado por ter contribuído para este estado de coisas 
porque no passado assistiam-se a coisas com alguma violência mas o que acontece actualmente 
no mundo inteiro é aterrador. Termina dizendo que tudo o que se possa fazer para haver mais 
civismo, mais consideração uns pelos outros, mais solidariedade entre todos é de apoiar. 

 
Sra. Anabela Rito da CDU apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
Refere que a bancada da CDU repudia todas as formas de violência e de uma maneira 

geral está de acordo com todos os considerandos da Moção. 
Aquilo que não podem deixar de ressalvar é o trabalho que tem sido desenvolvido no 

concelho numa parceria entre a Câmara Municipal e a rede social, e que alia quem tem algum 
know-how e quem trabalha directamente no terreno com estas problemáticas.  

Pegando na recomendação do ponto quatro da Moção diz que a rede social está a 
trabalhar em parceria com o ISCTE e com a GNR, que está no terreno, existe o atendimento 
psicológico às vítimas de violência doméstico em todas as freguesias. Refere que a Fundação 
COI tem um centro e desenvolve um projecto na área social referida.  

Termina a sua intervenção dizendo que pelos factos referidos anteriormente a CDU não 
pode concordar com a Moção pelo que irá votar contra. 

 
Sr. João Completo Costa do PS apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
Diz concordar globalmente com a Moção apresentada mas gostaria na medida do possível 

de a enriquecer se a Sra. Membro Ana Sartóris assim o entender. 
Quando se fala na vítima tipo que é o sector feminino não concorda com a percentagem 

apresentada porque quando há violência doméstica existem crianças que, geralmente, não são 
contabilizadas nas percentagens. Quando se restringe de algum modo a violência doméstica à 
mulher e quando se fazem recomendações como as que estão no ponto cinco, pensa que 
deveriam ser mais abrangentes e envolver todas as vítimas de violência doméstica. 

 
Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP, refere que a sua bancada está de acordo com a 

Moção uma vez que a sociedade portuguesa está a atravessar uma fase em que não se encontra. 
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A educação está pelas ruas da amargura, deveria haver cadeiras de formação cívica nas escolas 
e toda a formação deveria ser considerada do ponto de vista do respeito pelo próximo. 

Em relação à recomendação feita à Câmara para o dia oito de Março não sabe se será 
viável uma vez que o tempo já é muito curto. Quanto à questão da criação de centros de 
atendimento diz que o assunto já foi discutido anteriormente chegando-se à conclusão que quem 
é vítima de violência no concelho procura ajuda fora dele por vários motivos. 

Termina a sua intervenção dizendo que a bancada do CDS/PP de uma forma global 
concorda com a Moção pelo que votará favoravelmente. 

 
Sra. Ana Sartóris do BE, diz que gostaria de prestar alguns esclarecimentos. 
Em relação à chamada de atenção do Sr. Membro Braz Pinto diz que a redacção está 

correcta porque o Dia da Mulher é sempre celebrado a oito de Março. 
Relativamente às recomendações do Sr. Membro João Completo refere que a 

percentagem referida é com base nos dados da APAV, mas não tem qualquer problema em retirar 
essa componente como sendo o perfil tipo de uma vítima do sexo feminino constante no ponto 
três. 

Em relação à diferenciação de violência doméstica e violência de género diz que violência 
doméstica é a violência que decorre dentro dum casal. Esse casal pode ser heterossexual ou 
homossexual, se for o último não é violência de género e daí a necessidade de separar. Por outro 
lado existem inúmeras formas de violência de género como por exemplo a diferenciação salarial. 

Concorda a cem por cento com o Sr. Membro João Completo Costa quando este sugere a 
retirada as mulheres do ponto cinco da parte deliberativa da Moção. 

Diz ter ficado perplexa com a posição da CDU porque uma Moção semelhante à 
apresentada foi aprovada na Assembleia Municipal de Lisboa pela CDU no dia vinte e dois de 
Fevereiro. 

Por outro lado gostaria de fazer um desafio que seria votar a Moção ponto por ponto para 
que a bancada da CDU possa explanar muito bem a sua posição. 

Refere que as recomendações propostas pelo BE estão contidas no 4º. Plano Nacional 
contra a Violência Doméstica que admite o envolvimento dos municípios em articulação com 
associações e com o Ministério da Solidariedade Nacional. A área estratégica de intervenção do 
Plano recomenda a promoção e o envolvimento dos municípios na prevenção e combate à 
violência doméstica e refere a promoção de planos municipais. A título de exemplo refere que o 
Montijo tem um plano municipal relativo à igualdade de género onde o PCP também participou. 
Este plano pode ir mais longe promovendo um diagnóstico da realidade do concelho, que é 
necessário ser feito porque os números crescem a cada ano que passa, e a partir dai avançar 
com medidas.  

Para terminar e em relação à questão levantada pelo Sr. Membro Fernando Nascimento de 
ser fora do concelho diz que não era o atendimento à vítima de violência doméstica mas sim a 
casa de acolhimento. As denúncias foram apresentadas na GNR do concelho de Palmela e não 
dos outros concelhos. 
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Sr. Presidente da Mesa em relação à sugestão feita para que a votação fosse feita ponto 
por ponto não concorda com ela porque não faz sentido. Refere ainda que a posição da CDU tem 
a ver com as recomendações que são feitas na Moção. 

 
Sr. Domingos Rodrigues da CDU, apesar de o Sr. Presidente da Mesa já ter esclarecido 

as razões que levaram à posição da CDU não percebe as razões da perplexidade da Sra. Membro 
Ana Sartóris. 

Na sua intervenção a Sra. Membro Anabela Rito, por mais de uma vez, frisou que não 
estavam contra a Moção mas sim contra as recomendações. 

Se fosse permitido, e caso o entendesse, gostaria que a Sra. Presidente da Câmara 
esclarecesse que trabalho é que a Câmara tem desenvolvido nesta área que ajudaria a perceber 
a posição da bancada da CDU sobre a matéria em discussão. 

 
Sr. Presidente da Mesa dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara para esclarecimentos. 
 
Sra. Presidente da Câmara apresenta cumprimentos a todos os presentes e pede 

autorização para o Sr. Vereador Adilo Costa prestar esclarecimentos uma vez que é o 
responsável pela área. 

 
Vereador Adilo Costa, em relação à matéria em discussão refere que se trata de um 

assunto muito importante para todos. Concretamente em relação á Moção, diz que a Câmara 
Municipal irá dinamizar uma acção no dia 9 de Março uma vez que o dia da Mulher coincide com a 
terça-feira de Carnaval e as comemorações são completamente distintas, por esse facto a opinião 
de que os temas só poderão ser abordados no próprio dia estará ferida. Trata-se de uma temática 
muito importante, que na opinião do executivo, deverá ser abordada num debate. 

Em relação ao trabalho desenvolvido pela rede social nesta área, refere que tem tido um 
desenvolvimento muito grande. No Conselho Local de Acção Social e nas Comissões Sociais de 
Freguesia há dois anos atrás este tema não era, infelizmente, muito debatido. Entre as prioridades 
que foram discutidas em várias oficinas de trabalho, nomeadamente aquelas que deram origem 
ao Plano de Desenvolvimento Social de Palmela, o tema não era o mais importante. Actualmente 
os números que vão chegando preocupam não só a Câmara Municipal mas também a rede social. 
O trabalho é desenvolvido em rede, os dados e os problemas são analisados por todos os 
parceiros e é na rede social que se tenta arranjar um consenso e uma linha de acção. Deste modo 
este problema tem que ser abordado com toda a seriedade e em primeira linha na rede social e a 
intervenção da Câmara Municipal será no sentido de se encontrar uma solução sempre 
direccionada para a rede social. 

Os números referenciados na Moção já tinham sido referidos anteriormente pelo Sr. 
Governador Civil de Setúbal, que mostrou muita preocupação, poderão conter números relativos a 
queixas de cidadãs de outros municípios que não a terão apresentado no seu local de residência 
por razões muitos óbvias, ou seja a salvaguarda da vida e da integridade física do ofendido. No 
concelho mais concretamente em Pinhal Novo, através da Fundação COI, existe um projecto para 
uma casa de acolhimento a mulheres vítimas de violência doméstica. A nível da rede social tem 
sido esta Fundação e a Fundação Robert Kalley quem mais se tem envolvido nesta temática. 
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Através da rede tem sido distribuída documentação diversa sobre a igualdade de género, que 
também está disponível na Biblioteca Municipal. 

Recentemente a Câmara Municipal participou num colóquio no ISCTE com a Profª. Anália 
Torres, sendo intenção do município efectuar um trabalho sobre a igualdade de género através do 
Departamento de Recursos Humanos. 

Termina dizendo que esta temática será colocada no PDS de 2011, uma vez que aparecia 
à margem como anexo, uma vez que é muito importante. 

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

tendo sido reprovada, por maioria, com 14 votos contra da CDU e 11 votos a favor (6 do PS, 2 do 
PSD, 2 do CDS/PP e 1 do BE). 

 
Sr. Valentim Pinto da CDU, apresenta declaração de voto dizendo que não existe a 

mínima dúvida que a preocupação com a temática da violência doméstica é transversal a todos os 
presentes, apesar de haver nuances diferentes na abordagem da questão.  

O problema está na questão das recomendações que, apesar de não haver qualquer 
complexo em relação a isso, a críticas, reprimendas, etc., se incidirem em áreas sobre as quais 
ainda não existe trabalho feito têm toda a pertinência mas se é sobre áreas em que já há trabalho 
feito ou em curso não terão aceitação. No caso concreto o ponto seis apresenta um texto que 
coloca a Câmara perante a obrigatoriedade de prestar semestralmente um relatório das 
actividades na área. Ora isso é feito em todas as sessões da Assembleia em que o executivo 
presta contas da sua actividade, pelo que o ponto seis é extemporâneo.  

Termina dizendo que é a extemporaneidade das recomendações que leva a que a 
bancada da CDU não possa associar-se à aprovação da Moção.   

 
Sr. José Braz Pinto do PS, apresenta declaração de voto diz que, independentemente de 

todo o trabalho que possa ser feito e do que já exista no terreno, é sempre bom que se 
recomende que o trabalho seja ainda melhor. Tudo o que seja tentar aprofundar e melhorar o que 
a Câmara já tenha feito merece o apoio da bancada do PS e daí o sentido da votação. 

 
Sra. Ana Sartóris do BE, gostaria de se congratular com o que foi anunciado 

relativamente ao atendimento/acolhimento das mulheres vítimas de violência doméstica a 
implementar pela Fundação COI e de dizer que ficou particularmente satisfeita com essa realidade 
quando há um ano atrás a Assembleia Municipal rejeitou a proposta do BE para criação dessa 
mesma casa de abrigo. 

 
Sr. Presidente da Mesa, refere que terminou a apresentação de Moções e que o tempo 

que resta no período já é escasso. De imediato pergunta se mais algum Sr. Membro pretende 
intervir. 

 
Sr. João Completo Costa do PS, diz que vai falar de um tema que já colocou em sessões 

anteriores e que continuará a falar do mesmo enquanto não for resolvido. 
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Trata-se da ligação viária entre a rotunda junto ao Modelo até às antigas instalações da 
Unicervi. Refere que a rua tem muito trânsito, uma vez que é alternativa a quem não quer passar 
nos semáforos da Volta da Pedra, não está sinalizada, está em muito más condições sendo que o 
próprio traçado é perigoso. Deste modo chama a atenção do executivo para a prioridade e 
necessidade de intervir nesta estrada. 

 
Sr. José Cardoso do PSD, diz que gostaria de se congratular pelo trabalho imediato que 

foi feito pela Protecção Civil na Vala da Salgueirinha logo após a sua intervenção na última 
reunião de Câmara.  

Reconhece que a questão da Vala da Salgueirinha é um processo complicado, mas as 
culpas não podem ser só atribuídas ao Governo. Diz estar absolutamente convencido que há 
situações na vala que têm origem no mau desenvolvimento urbanístico da região e não só pelo 
atravessamento da vala por estradas municipais e algumas nacionais. Os problemas acontecem 
onde a jusante ou montante foram construídos loteamentos ou urbanizações. Passando a rua do 
Pinhal da Salgueirinha para a rua do Olho Ferrenho e rua Lagoa da Palha existe uma obstrução 
completa obrigando a vala a fazer um desvio. Uma vala que transporta um caudal de água muito 
grande como é o caso, sofrendo esse desvio entupiu porque não tinha saída a montante. 

Termina dizendo que enquanto foi membro deste órgão irá até ao fim para que este 
problema seja resolvido, uma vez que a estrada fica completamente inundada podendo ter 
consequências muito graves a nível de acidentes de viação. Só com persistência é que problemas 
desta natureza poderão ser resolvidos. 

 
Sr. José Braz Pinto do PS, diz ter consciência que os tempos são de crise económica no 

mundo, na Europa, no país e no concelho e isso preocupa-o de sobremaneira.  
Ao analisar o relatório da actividade municipal para o período vê, com séria apreensão, na 

análise evolutiva da receita que, em relação ao mês homólogo do ano passado, os impostos 
indirectos baixaram setenta e quatro por cento, os impostos indirectos baixaram quarenta e cinco 
por cento, e o total de receitas tem um decréscimo de trinta e sete vírgula quatro por cento. 

Também fica preocupado quando vê a actividade em termos de reconstrução e de 
movimentação de loteamentos e verifica que se não está a zero está por perto o que significa que 
o concelho, neste sector, está praticamente parado. 

Entendem que nos períodos de crise há que valorizar as potencialidades, e uma das 
potencialidades de Palmela é o turismo que pode ser incentivado pelo Centro Histórico. A Câmara 
fez uma candidatura que conta com o apoio do QREN e uma verba de cerca de três vírgula cinco 
milhões de euros para intervenções no Centro Histórico. Na introdução ao relatório de actividades 
são referidas pela Sra. Presidente as adjudicações que já foram feitas, nomeadamente a 
recuperação do moinho, das casas de banho e ainda que a adjudicação do bar do castelo se 
encontra suspensa por causa das sondagens para efeitos arqueológicos.  

Gostaria de ser esclarecido em relação à situação da recuperação do Centro Histórico, 
nomeadamente nos circuitos por dentro da vila e onde estão previstas intervenções. Refere que 
se a intervenção não for feita a tempo corre-se o risco da vila estar toda esburacada e com vias 
interrompidas no período de maior afluência de turistas. 
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Diz que pelo menos em dois mandatos foi referida a possibilidade de resolver o problema 
caótico de circulação em horas de ponta nos acessos ou nas saídas de Palmela, nomeadamente 
o acesso à auto-estrada e a Setúbal. Esta situação tem a ver com as três rotundas que estão 
previstas construir, e também é sabido que a sua construção estaria dependente de financiamento 
de empresas que teriam investimentos na zona. Têm consciência que, fruto da crise entretanto 
surgida, as empresas não irão seguir com os investimentos e desta forma irão impossibilitar a 
construção das rotundas. Termina perguntando à Sra. Presidente o que é que a Câmara pretende 
fazer caso os investimentos não se concretizem. 

 
Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP, referindo-se às condições climatéricas havidas no 

último fim de semana diz que no sábado, enquanto chovia torrencialmente, deu uma volta por 
Aires e deparou-se com uma situação de interrupção da estrada próxima da ETAR. Esta via 
quando chove intensamente, como não tem drenagem, fica interrompida e com circulação 
condicionada. Também verificou a existência de muitas bacias de retenção uma vez que para 
jusante as linhas de água não estão limpas nem desobstruídas.  

Propõe que a Câmara faça um levantamento de linhas de água com necessidade de 
limpeza e desobstrução e que enviasse via ofício à RHTejo e à RHSado para que elas notifiquem, 
via edital, a necessidade dessa limpeza e desobstrução, uma vez que se aproxima o tempo ideal 
para fazer esses trabalhos. 

Quanto à Vala da Salgueirinha dá toda a razão ao que foi dito pelo Sr. Membro José 
Cardoso, não concordando apenas quando é referido que esta vala é complicada. A Vala da 
Salgueirinha não é complicada, mas sim uma questão política, uma questão de opção porque em 
termos de projecto não é complicado nem muito oneroso executar a obra. A Câmara Municipal 
pode avançar com a obra de acordo com os proprietários, ou até substituir-se aos mesmos, e 
pedir comparticipação ao INAG para a sua execução. Há um ponto que em sua opinião é um 
pouco mais difícil que é saber os locais de descarga de águas residuais, uma vez que essa 
situação continua a verificar-se na Vala da Salgueirinha. 

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

para esclarecimentos. 
 
Sra. Presidente da Câmara, em relação às questões colocadas gostaria de responder a 

uma questão que foi colocada no início da sessão pelo Sr. Membro Carlos Martins sobre as 
viaturas estacionadas junto da rotunda de Quinta do Anjo. Diz que neste caso a primeira entidade 
a intervir deveria ser a GNR, contudo a Câmara Municipal através da Divisão de Fiscalização 
contactou os proprietários e conseguiu dissuadir alguns a retirarem as viaturas do local. Sabe que 
ainda persistem alguns mas a intervenção só pode ser feita dessa forma.  

Quanto à questão colocada pelo Sr. Membro João Completo sobre a rua de S.Julião, que 
liga a estrada nacional na zona da Unicervi ao Modelo, gostaria de recordar que, 
independentemente de estar a ser utilizada por muita gente para fugir ao tráfego da estrada 
nacional, se trata duma rua e não duma estrada. Não está nos planos imediatos da autarquia 
intervir no local até porque existem muitas condicionantes no traçado e que implicam a 
necessidade de se efectuarem expropriações para acabar com as curvas mais acentuadas. Têm 
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sido feitas intervenções no pavimento para tentar manter as condições de circulação e já foi 
solicitado o reforço da iluminação pública. 

No que concerne á afirmação do Sr. Membro José Cardoso quando diz que a Vala da 
Salgueirinha não é apenas competência da administração central, tem a dizer que a parte que 
compete à Câmara foi e é feita. Compete às Câmaras efectuar a limpeza das linhas de águas em 
aglomerado urbano, e essas intervenções são e sempre foram feitas. Relativamente à questão 
dos loteamentos é preciso esclarecer que tudo sempre foi feito de acordo com a legislação em 
vigor, que foi sendo alterada ao longo dos tempos, e felizmente a distância agora é muito maior 
mas há anos atrás eram apenas cinco metros. Os prédios que foram construídos dentro do 
perímetro urbano e dentro dos aglomerados obedeceram os critérios da legislação aplicada na 
altura, e as licenças só eram passadas após verificação de todas as condições necessárias. 

No âmbito dos trabalhos de revisão do PDM, o desenho que está a ser feito é bem mais 
generoso, e bem mais vasto, de um leito de cheia que vai ser tratado como corredor verde e 
espaço de fruição por parte das populações que significará uma defesa muito generosa de toda a 
zona. Neste caso superam tudo aquilo que é obrigatório e recomendável em relação às linhas de 
água. 

Em relação à questão colocada pelo Sr. Membro Braz Pinto sobre a situação financeira, diz 
que as preocupações são as mesmas uma vez que o comportamento da receita no corrente ano é 
até agora muito preocupante. Quanto ao número de processos urbanísticos é um pouco diferente 
porque os dois primeiros meses do ano são os que têm menos actividade, mas também estão 
preocupados. 

Quanto à questão do Centro Histórico diz que já está aprovado um conjunto de 
intervenções tal como vem referido no relatório da actividade municipal, mas existem algumas 
preocupações nomeadamente a demora que a aprovação de alguns projectos têm tido no 
IGESPAR. Refere que ainda se estão a discutir pormenores relacionados com a renovação das 
calçadas, uma vez que a proposta da Câmara dava prioridade à circulação de peões em 
condições de conforto não estando a ser fácil negociar com o IGESPAR correndo-se o risco de 
ficar aquém daquilo que seria pretendido pela autarquia. Os projectos continuam em discussão e 
é intenção da Câmara conseguir concluí-los e lançar procedimentos com vista à execução das 
obras entre duas edições da Festa das Vindimas, que deverão durar cerca de dez meses. É 
evidente que estão preocupados com a circulação de turistas, mas a preocupação maior é com as 
pessoas que vivem no Centro Histórico e que têm que conviver diariamente com os 
constrangimentos da obra. Continuam a desenvolver projectos que são interessantes e aliciantes 
para o turismo, sendo que durante o período das obras as pessoas serão deslocadas para zonas 
como o Castelo e Casa Mãe Rota de Vinhos. 

No que refere à questão das rotundas na estrada nacional, gostaria de sublinhar que se 
trata exactamente duma estrada nacional e se o trânsito está caótico a primeira coisa a pôr em 
causa é quem tem a responsabilidade de repensar a estrada e de encontrar alternativas. Esta é 
uma questão central que a Câmara se tem debatido ao longo de muitos anos, com as propostas 
de construção de variante à EN 252 e à EN 379. Como é sabido foi aprovada uma variante à EN 
252 no âmbito da discussão e negociação da plataforma logística, mas a EN 379 não tem 
perspectiva pese embora o estudo prévio feito pela Câmara e para o qual apresentou soluções 
nomeadamente terrenos particulares que ficariam imediatamente disponíveis para essa execução. 
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A primeira grande reclamação deverá ser feita junto do Instituto de Estradas de Portugal dizendo 
que é uma urgência intervir nestas estradas. A Câmara assumiu as rotundas porque exigiram a 
sua execução no âmbito de investimentos que estavam programados para o concelho e que 
tinham influência nas estradas nacionais. Refere que pelo menos uma delas será executada pela 
Câmara e as outras estão contratualizadas no âmbito dos investimentos. 

Em relação à intervenção do Sr. Membro Fernando Nascimento refere que a Câmara tem o 
levantamento das linhas de água feito mas não têm a responsabilidade de intervir na matéria. Já 
foram feitas várias comunicações às duas RH sobre a necessidade de limpeza de algumas linhas 
de água nomeadamente a vala de Aires, que é um caso crítico tendo havido até um 
desmoronamento de um muro provocado pela obstrução da linha, e ainda corrigir passagens na 
zona da auto-estrada. Termina referindo que não vê mal nenhum na possibilidade da intervenção 
poder ser conjunta. 

     
 Terminadas as intervenções, o Sr. Presidente da Mesa dá início ao Período da Ordem do 
Dia. 

 
 
 

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

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

actividade municipal.  
 
Sr. Presidente da Mesa, pergunta se alguém tem alguma questão a colocar.  
 
Sr. Pedro Taleço do PS apresenta cumprimentos a todos os presentes.  
Gostaria de colocar algumas questões relativamente a dados que estão omissos no 

relatório e que dizem respeito a projectos municipais anunciados e disponíveis na Internet, 
nomeadamente da Divisão de Intervenção Social e Juventude. Refere que estão em falta no 
relatório dos dados relativos à utilização do Centro de Recursos para a Juventude de Quinta do 
Anjo uma vez que constam os de Palmela e Pinhal Novo. Também seria útil incluir os dados da 
prevenção primária das toxicodependências, nomeadamente a actividade do núcleo de Palmela 
Vida. O trabalho do Espaço Contigo na área da sexualidade juvenil não se encontra referenciado 
em termos de dados de atendimento realizados. Uma vez que esses dados são de extrema 
importância e basilares no que respeita a uma intervenção, julga que será um aspecto a melhorar 
num relatório que já é bastante completo mas que tem espaço para a melhoria. 
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Sra. Ana Sartóris do BE, diz que pese embora seja referido que a actividade municipal é 
do período de 1 de Dezembro de 2010 a 31 de Janeiro de 2011 verifica que, em boa parte, 
apenas tem os dados referentes ao mês de Janeiro enquanto noutras existem também os dados 
de Dezembro. Deste modo solicita que lhe sejam fornecidos os dados omissos no relatório 
referentes ao mês de Dezembro, para poder fazer comparações com o mesmo período do ano 
anterior . 

Refere que, já por algumas vezes, o Bloco de Esquerda tem afirmado alguma discordância 
com o modelo do relatório nomeadamente com os dados referentes ao Atendimento Municipal. 
Mais importante que os números, que apenas revelam a frequência do atendimento, seria 
compreender a caracterização dos pedidos efectuados pelos munícipes com a tipificação das 
denúncias e solicitações, e também a noção dos tempos de resposta desde que o munícipe se 
apresenta no atendimento até à resolução da matéria que o levou até lá. 

No que respeita aos Recursos Humanos gostaria de saber os dados referentes às 
actividades de enriquecimento curricular, bem como aos prestadores de serviços da empresa 
municipal Palmela Desporto uma vez que esta empresa está na dependência da Câmara 
Municipal. 

Ainda em relação à crítica construtiva sobre o tipo de relatório, refere que deveria existir 
referência aos projectos em curso uma vez que não é possível à oposição compreender o que 
está ou não em curso no âmbito da implementação de projectos, nomeadamente na área da 
acção social. 

Por último, e a propósito duma notícia veiculada na comunicação social sobre a 
possibilidade dos munícipes puderem frequentar mais actividades nos equipamentos da Palmela 
Desporto por um acréscimo na mensalidade, gostaria de relembrar que os preços praticados por 
esta entidade estão muito longe de serem preços sociais. Separando a componente da piscina, 
fica mais barato ir para o sector privado. Se a empresa municipal Palmela Desporto tem como fim 
social promover, ou permitir a prática desportiva por parte das populações, com os preços 
praticados não cumpre esse princípio social. 
  
 Sr. Presidente da Mesa, pergunta se a Sra. Presidente quer responder a alguma das 
questões colocadas. 
 
 Sra. Presidente da Câmara, em relação à questão colocada pelo Sr. Membro Pedro 
Taleço tem a dizer que os dados do CRJ de Quinta do Anjo estão no relatório, na página trinta e 
quatro. 
 
 Sr. Pedro Taleço do PS, refere que os dados que constam não são os que referiu. 
 
 Sra. Presidente da Câmara, diz que se trata dum relatório e que não tem que reproduzir 
todas as actividades mas sim identificar o mais relevante, apesar de poder existir algum lapso. No 
essencial dever-se-á ver a estrutura do relatório, ficar com a noção daquilo que está a ser feito 
tendo em conta que existem projectos que não têm relevância num período tão curto de tempo 
como o que está a ser analisado. Em sua opinião será muito difícil, não lhe parecendo razoável, 
fazer uma abordagem do relatório na óptica da comparação com o mês análogo do ano anterior. 
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 Sugere aos Srs. Membros da Assembleia que consultem relatórios de outras câmaras para 
verem como são apresentados, e ficarão concerteza com a noção que o relatório da Câmara de 
Palmela é muito exaustivo em relação àquilo que é hábito e frequente. 
 Em relação às questões do Atendimento diz que não é possível fazer o tipo de 
caracterização sugerido pela Sra. Membro Ana Sartóris. São aos milhares as questões colocadas 
no Atendimento o implicaria um funcionário só para fazer esse estudo, o que não seria razoável.   
 O relatório é muito rigoroso e tem havido um esforço ao longo dos anos para se chegar a 
um modelo cada vez mais legível, claro e completo. Recorda que o período em referência tem 
muito pouca actividade e apesar de tudo apresenta-se um relatório em que se passa praticamente 
por todas as áreas e fornecendo todos os dados possíveis. 
 Na Intervenção Social não aparecem alguns projectos porque são elaborados em rede, 
aparecem sim os que são da responsabilidade da Câmara a páginas quinze e dezasseis.  
 Em relação à Palmela Desporto informa que os dados são apresentados anualmente no 
relatório de actividades desta entidade porque é assim que tem que ser feito. Quanto à questão 
das tarifas não sabe com que entidades privadas é  feita a comparação, porque dificilmente se 
pode afirmar que os preços praticados são mais caros. Quando foi definida a tabela de preços, 
tendo em conta o aumento do IVA, houve a preocupação de recolher informações para comparar 
os preços com privados e a conclusão que se tirou é que Palmela Desporto não pratica preços 
mais caros. 
 
 Sra. Teresa Marta Joaquim do PSD, deixou de participar nos trabalhos cercas das 23,23 
horas. 

 
 
 

2 – Autorização de repartição de encargos orçamentais para os 
anos económicos 2012, 2013 e 2014, resultante do procedimento 
concursal “Combustíveis rodoviários em regime de fornecimento 
continuo”, ao abrigo dos nºs 1 e 6 do artigo 22º. do DL 197/99, de 8 de 
Junho 

 
Sr. Presidente da Mesa dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara. 
 
Sra. Presidente da Câmara, diz que aguarda pedidos de esclarecimento 
 
Sr. Presidente da Mesa, pergunta se algum Sr. Membro pretende intervir. 
 
Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP, gostaria de saber se existe alguma ideia da 

tipologia dos combustíveis e se o biodisel está incluído. Pergunta se está previsto algum 
investimento municipal noutro tipo de veículos que não os que consomem este tipo de 
combustível.  
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Dado o montante, e o volume de combustível, envolvidos gostaria de ser esclarecido se a 
Câmara Municipal tem alguma maneira de controlar o consumo de combustível, ou seja se existe 
a ideia de registar matrícula, viatura e eventualmente os quilómetros feitos.  

 
Sr. Presidente da Mesa ausentou-se da sala pelas 23,25 horas. 
 
Sr. João Completo Costa do PS, refere que o Sr. Membro Fernando Nascimento já 

colocou a maior parte das questões que pretendia colocar. 
Diz que tiveram acesso ao caderno de encargos, não por via da Assembleia Municipal mas 

por outras vias, e não viram menção aos bio combustíveis. Pensa que esta seria uma 
oportunidade muito boa para a Câmara repensar a política de combustíveis no município e colocar 
a hipótese de utilização de bio combustíveis. 

Pergunta se o executivo tem ideia de quanto se pensa poupar em combustíveis. 
Concorda com a ideia apresentada pelo Sr. Membro Fernando Nascimento, em termos de 

gestão da frota, relativamente à necessidade de existência de indicadores de registo de consumos 
e quilómetros por viatura.  

Outra questão que gostaria de colocar tem a ver com o facto de existirem condicionantes 
de candidatura como seja o facto das empresas terem cobertura regional que poderá levar a que 
os preços a ser praticados sejam superiores aos praticados em Palmela. 

 
Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP, diz que pretende colocar mais duas questões que 

ficaram esquecidas na primeira intervenção. 
Gostaria de saber como é que foi feita a estimativa de necessidades, o que é que esteve 

na base do montante apresentado e se foi tido em conta o aumento do preço do combustível.  
 
Sra. Ana Sartóris do BE, gostaria de saber como é que se chegou ao valor apresentado e 

de informar que o Bloco de Esquerda se irá abster na votação por considerar que não tem a 
documentação necessária a uma aprovação com conhecimento de causa da proposta. 

 
1º. Secretário servindo de Presidente, dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara para 

prestar esclarecimentos. 
 
Sra. Presidente da Câmara, diz aceitar e ter a maior atenção às recomendações feitas 

pelos Srs. Membros da Assembleia mas gostaria de contextualizar a discussão uma vez que a 
Assembleia Municipal não tem que se pronunciar sobre as questões que foram colocadas. Aquilo 
que é pedido à Assembleia é que se pronuncie e autorize a Câmara a contratar uma despesa que 
tem incidência em mais do que um ano económico. 

O caderno de encargos e as opções são da responsabilidade da Câmara e a Assembleia 
não se pronuncia sobre isso, pelo que não é possível dizerem que não têm a documentação 
necessária para analisar a proposta. 

Sempre que uma proposta diz respeito a uma acção que acontece em mais do que um ano 
económico, tem que ser autorizada pela Assembleia Municipal. Se for uma acção que esteja em 
Plano de Actividades essa acção não precisa de autorização da Assembleia porque esse órgão já 
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deliberou sobre o Plano de Actividades. Como esta acção só está em Orçamento e este 
documento só é votado ano a ano, existe a necessidade da Assembleia autorizar a despesa que 
terá influência nos anos de 2012 e 2013. 

Gostaria de esclarecer que chegaram ao valor apresentado com base nos estudos e 
estimativas existentes de anos anteriores e nos valores actuais do preço de combustível, não 
sendo tomada em consideração uma possível subida de preços. Se isso acontecer chegar-se-á à 
conclusão de que o combustível a adquirir pelo valor proposto não chegará. 

O combustível a adquirir é somente gasolina e gasóleo, e ainda é cedo para dizer se, se, 
irá perder ou ganhar dinheiro. A expectativa é que se ganhe com o efeito escala.  

Informa que utilizaram experimentalmente bio diesel, que é entregue pela ENA no âmbito 
do projecto de recolha de óleos alimentares usados, no autocarro do Centro Histórico. Não sabe 
se será uma solução para ter continuidade uma vez que existem ainda questões legais a serem 
tratadas.  

Em relação à questão do registo informa que é feito, com todos os indicadores 
necessários, existindo uma ficha de viatura que é obrigatória e faz controlo por amostragem. 

 
Não havendo mais intervenções o 1º. Secretário servindo de Presidente coloca a 

proposta à votação tendo sido aprovada, por maioria, com 20 votos a favor (13 da CDU, 6 do PS e 
1 do PSD) e 3 abstenções (2 do CDS/PP e 1 do BE). Aprovado em minuta. 
  
 
 

3 – Alienação de terrenos – Hasta Pública 
 

1º. Secretário servindo de Presidente, dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara. 
 
Sra. Presidente da Câmara, diz que aguarda que lhe sejam colocadas questões. 
 
1º. Secretário servindo de Presidente, pergunta se alguém tem alguma questão a 

colocar.  
 
Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP, diz que gostaria de saber que valores de base de 

licitação são os apresentados, se são valores de mercado ou valor fiscal, uma vez que todo e 
qualquer património imobiliário tem que ter um relatório de avaliação que não consta nos 
documentos apresentados.  

Refere existem grandes dúvidas relativamente a alguns terrenos, o primeiro na Terra do 
Pão em Palmela que vai a hasta pública por cento e setenta mil euros que dá para construir oito 
fogos, e tem quatro pisos e cave, e outro em Aires que dá para construir oito fogos, com três 
pisos, vai a hasta pública por um preço superior ou seja cento e setenta e nove mil e quinhentos. 

Deste modo não lhe será possível votar a proposta sem o relatório de avaliação que lhe 
esclareça as dúvidas. 
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A alienação de património é algo muito importante não só para a Câmara Municipal como 
para o munícipe. Assim toda e qualquer proposta, sobre alienação de património, que seja 
submetida a aprovação deste órgão deverá vir acompanhada do respectivo relatório de avaliação.  

 
 
 
Sr. Presidente da Mesa, pelas 23,36 horas retoma participação nos trabalhos. 
 
Sr. José Braz Pinto do PS, diz que independentemente de ser compra e venda de 

património trata-se dum acto de gestão que decorre da necessidade de realizar receitas. 
Em sua opinião este tipo de património não é para estar imóvel e imobilizado por isso a sua 

alienação é um acto de gestão correcto. 
A bancada do PS prevê que, mercê da situação política e económica que se vive, grande 

parte dos lotes não irão ser vendidos e a hasta pública ficará deserta. Independentemente de se 
especular se os valores são baixos ou altos, os ventos não correm a favor pelo que está 
convencido que esta não será a solução para a necessidade urgente que a Câmara tem de 
realizar receitas. 

Há uma questão que gera alguma confusão na sua bancada que é o facto do total dos 
valores de licitação rondarem os dois milhões de euros e no Orçamento apenas se encontra 
previsto um milhão de euros. Pergunta qual a razão para isso acontecer.  

Termina a sua intervenção dizendo que a bancada do PS irá votar favoravelmente a 
proposta por se tratar dum mero acto de gestão. 

 
Sr. José Cardoso do PSD, diz compreender perfeitamente as necessidades da Câmara 

sendo que há muito tempo vem alertando para esse facto que é comum há grande maioria das 
autarquias do país, apesar de estar convencido que a Câmara de Palmela até será uma daquelas 
que tem menos problemas. 

Em relação à proposta apresentada nada tem a opor, porque se há necessidade de gerar 
receita e se há património há que vendê-lo. Alerta apenas para o facto de que nestas alturas 
quem está disponível para comprar quer especular, e os lotes só serão vendidos se a 
pessoa/empresa interessada em comprar vir que é um óptimo negócio. Existe muita construção 
nova que não é vendida e a Câmara tem bem essa noção. A situação do mercado é má e para 
este sector é péssima, por isso não fará futurologia sobre as vendas. De uma coisa tem certezas, 
é que os lotes só serão vendidos se forem baratos se forem ao preço de mercado já não serão 
vendidos. A Câmara só toma esta atitude porque necessita de receitas uma vez que as despesas 
e os encargos estão assumidos e tem que ter dinheiro para fazer face aos mesmos. 

Termina a sua intervenção dizendo que irá votar favoravelmente a proposta.   
 
Sr. Francisco Piteira Santos do CDS/PP apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
Para o CDS/PP a verba envolvida, apesar da legitimidade que a Câmara tem para fazer 

actos de gestão corrente, deve estar subordinada ao Orçamento e na proposta não é referido 
onde está cabimento. 
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Na prossecução dos objectivos do bem comum estes devem ser elencados no Orçamento 
para que se saiba a origem e a aplicação dos fundos. 

Como já foi referido pelo seu colega de bancada, gostaria de chamar a atenção para o 
facto de não estar bem esclarecida a valorização dos bens apresentados em hasta pública. Não 
discutem o facto dos bens irem a hasta pública neste momento porque é perceptível a 
necessidade da Câmara de realizar receita, discutem sim a forma como se vai alienar o património 
sem saber a que se destinam as verbas. Pergunta se é para fazer face às necessidades 
prementes da população ou será só para fazer a despesas de funcionamento corrente. Se for a 
última hipótese pressupõe-se que se esteja perante uma má gestão da Câmara, e daí não 
estarem convictos em relação à possibilidade de aprovarem a proposta por não terem dados 
esclarecedores. 

Gostaria de relembrar à Câmara que não se está a falar de tostões, uma vez que a verba 
envolvida representa para a maioria das pequenas câmaras municipais do interior do país o seu 
orçamento anual. 

 
Sra. Ana Sartóris do BE, por uma questão de curiosidade, e uma vez que os terrenos a 

alienar serão destinados a construção, gostaria de saber se está previsto haver alguma 
percentagem destinada a habitação a custos controlados ou para fins de arrendamento social. 

 
Sr. Presidente da Mesa dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara para esclarecimentos. 
 
Sra. Presidente da Câmara, em relação à última questão tem a dizer que os lotes em 

hasta pública integram loteamentos e todos eles quando vêm à posse da Câmara já têm um 
função definida, ou seja são lotes para construção de habitação. A partir do momento em que são 
alienados, os lotes terão que continuar a ser ocupados e construídos como seriam num 
loteamento particular que está aprovado e onde eles se inserem não havendo da parte da Câmara 
nenhuma determinação para que seja para habitação social ou custos controlados. 

Quanto às questões do orçamento e da receita diz não haver nenhuma incompatibilidade, 
a única coisa que tem que acontecer é a receita estar prevista em orçamento porque se não 
existisse uma rubrica aberta na área teria que ser pedida autorização à Assembleia Municipal para 
incorporar a receita, no caso de vir a ser realizada, através duma revisão orçamental. Essa 
situação não se coloca uma vez que a receita está prevista com um milhão de euros, tendo em 
conta o princípio da prudência uma vez que as avaliações foram feitas no final do ano e ainda não 
estariam todas disponíveis. Mesmo tendo a noção que se poderia ter uma receita de mais de dois 
milhões de euros acharam que seria prudente identificar apenas um milhão de euros, porque não 
existem garantias de realização da receita tal como foi referido por um Sr. Membro da Assembleia. 
A hasta pública é lançada para um conjunto de lotes existindo a expectativa que sejam todos 
alienados mas não existe nenhuma garantia que isso aconteça, uma vez que já houve momentos 
em que as hastas públicas ficaram desertas. 

Os valores são calculados com base em avaliação de perito, sendo que os valores dos 
lotes de Aires são do final do ano e a avaliação mais antiga tem aproximadamente um ano. São 
os critérios do perito que justificam a diferença de valores entre a Terra do Pão e Aires, uma vez 
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que existem várias condicionantes que contribuem para esse facto não havendo qualquer 
interferência da Câmara. 

Quanto ao argumento que a Câmara realiza hastas públicas para se financiar, diz que faz a 
Câmara de Palmela e todas as câmaras. Desde que tenham recursos que podem ser mobilizados, 
é obrigação mobilizá-los e utilizá-los. 

Para terminar e respondendo à questão se é para financiar despesas de funcionamento ou 
para investimento diz que é para o que for necessário para cumprir o Orçamento. Não se pode 
esquecer que as despesas de funcionamento são financiadas com base nas receitas, uma vez 
que não cai nada do céu a dizer que é o valor fixo para as despesas e que não se pode gastar 
mais do que isso porque o resto é para investir. Diz que a Câmara funciona com base nas receitas 
questionando o que pode ser feito se elas não existirem, se fecham a porta, se despedem 
pessoas ou pura e simplesmente deixam de se cumprir os compromissos. Isso não pode 
acontecer e por isso socorrem-se de todos os meios para cumprir o Orçamento porque não é 
possível funcionar doutra forma. Havendo receita, ou não, existe um volume de salários que é 
incontornável e tem que ser pago. Deste modo não vê qualquer alternativa que não seja 
socorrerem-se dos instrumentos de gestão que existem, podendo dar-se por felizes por ainda 
terem esses recursos. Aproveita para informar que já existe alguma procura informal sobre a 
hasta pública que terá lugar no dia vinte e dois de Março, às dez horas, no edifício dos Paços do 
Concelho e a inscrição dos interessados poderá ser feita até às doze horas do dia vinte um. 

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

tendo sido aprovada, por unanimidade, com 21 votos a favor (14 da CDU, 6 do PS e 1 do PSD) e 
3 abstenções (2 do CDS/PP e 1 do BE). Aprovado em minuta. 

 
Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP, apresenta declaração de voto dizendo que na 

qualidade de perito avaliador considera essencial poderem ter acesso os relatórios de avaliação 
dos imóveis para poderem tomar uma decisão. É com base na falta desses elementos que o 
CDS/PP se absteve porque considera não estar devidamente esclarecido relativamente ao tipo de 
valor, tipo de metodologia usada e ao tipo de valorização de mercado dos imóveis em hasta 
pública. Termina dizendo que não lhe resta dúvida que a hasta pública irá correr bem e que 
praticamente tudo será vendido. 
  

 
 

 4 – Desafectação do domínio público de parcela de terreno com a 
área de 9.572,00 m2, sita na Urbanização de Val’Flores, no Pinhal Novo 
 

Sr. Presidente da Mesa dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara. 
 
Sra. Presidente da Câmara, diz que aguarda que lhe sejam colocadas questões. 
 
Sr. Presidente da Mesa, pergunta se alguém tem alguma questão a colocar.  
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Sr. José Braz Pinto do PS, diz que a bancada do PS lamenta que a proposta tenha sido 
apresentada da forma como veio e quando veio. 

A obra foi construída em Setembro de 2009 e a desafectação só vem porque existe a 
necessidade de se proceder ao licenciamento do projecto de sistemas energéticos e de 
climatização.  No que respeita à regularização de patrimónios a Câmara anda muitas vezes a 
reboque do acontecimento, ou seja só vai fazer quando é absolutamente necessário. Esta 
situação faz-lhe lembrar que no património das escolas, nomeadamente das escolas de ensino 
básico, ainda haverão imensas escolas cujos terrenos não estão regularizados porque os 
processos têm sido muito demorados. 

Informa que a bancada do PS irá votar favoravelmente a proposta, deixando o desejo que 
em actos futuros a Câmara em vez de fazer a obra e depois desafectar o terreno proceda no 
inverso desafectando primeiro o terreno e fazendo a obra a seguir. 

 
Sra. Presidente da Câmara, refere que o Sr. Membro Braz Pinto fez a sua intervenção 

partindo dum pressuposto errado uma vez que o terreno é da autarquia fazendo parte do domínio 
público municipal, e já o era na altura, o problema que leva a esta situação é outro. 

Face à nova legislação a Câmara é obrigada a fazer o processo de licenciamento do 
projecto de sistemas energéticos de climatização. Essa legislação pressupõe o registo do prédio 
em conservatória e o problema é que o domínio público não é registado em conservatória. A 
Câmara teve que retirar do domínio público e passar para o domínio privado para poder efectuar o 
registo.  

Há uns anos atrás é que haviam escolas cujos terrenos ainda estavam no domínio privado 
e entretanto foram efectuadas as respectivas regularizações para trazer à posse da Câmara 
terrenos que haviam sido doados e onde existiam construções a funcionar há largos anos. 

 
Sr. José Braz Pinto do PS, diz ter absoluta consciência que os casos são diversos e só os 

faz por analogia. O que entende é que o facto dos prédios estarem no domínio público é uma 
coisa diluída, não tipificada e não concretizada. Entende que todos os terrenos do país deviam 
estar registados em conservatória com delimitações, confrontações e todos os dados e que as 
autarquias não deverão fugir a esse registo, pelo que todos os terrenos tipificados para escolas e 
outros equipamentos deverão estar registados dessa forma. 

 
Sr. José Charneira da CDU, gostaria de esclarecer que os terrenos de domínio público e 

do domínio privado do domínio público não são registáveis.  
Existe uma propriedade, é feita uma operação de loteamento, retiram-se os terrenos, 

constituem-se os lotes esses sim é que são registados. Todas as outras parcelas como 
arruamentos, espaços verdes e terrenos para equipamentos ficam automaticamente na posse do 
domínio público não sendo registados. A propriedade com uma determinada área deixou de ter 
essa área e passou a ter o somatório das áreas dos vários lotes. 

Diz que o Sr. Membro Braz Pinto está a confundir com o domínio privado da Câmara que é 
outra coisa, porque o que aqui está em causa é o domínio público. 

Apesar de não conhecer bem a legislação, atreve-se a dizer que quem a fez é que não 
conhece bem a realidade uma vez que o domínio público não é registável. 
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Sr. José Cardoso do PSD, perante as dúvidas colocadas questiona se o terreno vai para 

o domínio privado municipal para poder ser desafectado e posteriormente registado. 
Para terminar gostaria que tomassem nota das suas palavras relativamente ao ponto 

anterior quando disse que os terrenos da hasta pública só serão vendidos se forem baratos e das 
palavras do Sr. Membro que disse era avaliador e que a hasta pública será um sucesso.  

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

tendo sido aprovada, por unanimidade, com 24 votos a favor (14 da CDU, 6 do PS, 1 do PSD, 2 
do CDS/PP e 1 do BE). Aprovado em minuta. 
  
 
 

 5 – Aquisição do património do Espaço Fortuna Artes e Ofícios 
 
Sr. Presidente da Mesa dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara. 
 
Sra. Presidente da Câmara, diz que aguarda pedidos de esclarecimento. 
 
Sr. Presidente da Mesa, pergunta se alguém tem alguma questão a colocar.  
 
Sr. João Completo Costa do PS, diz que é com alguma tristeza que vai abordar este 

assunto. Refere que veio viver para Quinta do Anjo por causa do Espaço Fortuna. Quando pensou 
em sair de Lisboa para viver fora da cidade andou em vários locais até que parou no Espaço 
Fortuna e chegou à conclusão que a zona era boa para viver. Enquanto construiu a casa era 
nesse local que passou muito tempo e pensou muito na sua vinda para Palmela.  

Passando à proposta gostaria de comentar dois parágrafos. Em relação ao primeiro 
parágrafo diz que em 2010 reconhecia-se, ou atribuía-se as culpas, à dificuldade de concretização 
de investimentos privados. No que se refere ao segundo parágrafo a culpa é da crise económica 
do país e da lei das finanças locais. Gostaria de contrapor estas conclusões porque, infelizmente, 
não é verdade. 

Fazendo um pouco de história recorda que em 2005 o Espaço Fortuna passou para as 
mãos da ADREPAL, que é uma empresa que tinha como sócios a ADREPES, a Câmara Municipal 
de Palmela e o Sr. Sebastião Fortuna. Em 2007 a Câmara Municipal faz um suprimento de 
quarenta ml euros, altura em que não havia ainda crise económica, em 2008 há um novo 
suprimento de cinquenta mil euros e em 2009 outro suprimento de setenta e cinco mil euros. Os 
três suprimentos foram convertidos em aumento de capital no valor de cento e sessenta e cinco 
mil euros. Ainda em 2009 outro suprimento de setenta mil euros, em Março de 2010 mais um 
suprimento de cem mil euros e Novembro de 2010 outro suprimento de cem mil euros. Neste 
momento a Câmara Municipal de Palmela detém uma quota de duzentos e sessenta e um mil 
euros na ADREPAL.  
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O sócio maioritário é a ADREPES que é uma associação de direito privado sem fins 
lucrativos que tem como objectivo a promoção e realização do desenvolvimento rural na península 
de Setúbal. 

Neste momento o executivo vem pedir que a Câmara aprove a aquisição por parte do 
município do património da ADREPAL avaliado em cerca de um milhão e seiscentos mil euros. 
Pergunta quem é que fez a avaliação do património. Pergunta também como é que todos os 
suprimentos e aumentos de capital contribuíram para a dinamização do Espaço Fortuna, uma vez 
que visavam viabilizar a sua actividade. 

É referido na proposta que a aquisição tem a virtualidade de permitir à ADREPAL pagar a 
totalidade da dívida, pelo que pretende saber qual o valor da dívida e se está toda identificada. As 
notícias que correm na Quinta do Anjo são que todos os dias aparecem dívidas e que ainda não 
se sabe o seu valor. 

A aquisição e os valores que seriam pagos durante quatro anos serviriam para pagar a 
totalidade da dívida incluindo a dívida bancária. Pergunta se o património não serviu de garantia 
para a dívida bancária, porque se serviu a Câmara está a comprar património e a assumir o 
encargo da dívida. 

Diz que nestes anos todos o Espaço Fortuna não conseguiu ser viável, a Câmara injectou 
sobre a forma de suprimentos de capital o montante que é conhecido e vai injectar mais um 
milhão e duzentos mil euros. Pergunta o que é vai acontecer daqui a quatro anos, quem é que vai 
continuar a gerir a ADREPAL como tem gerido até hoje ou seja mal gerido. Pergunta de a 
ADREPAL vai continuar a gerir o espaço e o que é que a Câmara, quando for proprietária do 
espaço, vai fazer daqui a quatro anos. 

Poderão pensar que está a ser injusto, a fazer juízos de valor contra a gestão da 
ADREPAL mas não está, e irá dar um exemplo que é bastante elucidativo. Diz que quando se 
quer saber algo sobre uma empresa consulta-se o seu site. Consultou o site do Espaço Fortuna 
Artes e Ofícios e deparou com coisas incríveis. O site desde 2005/2006 que não é actualizado 
porque se o fosse as informações contidas não diriam que o capital social é no valor de duzentos 
mil euros. Diz que foi recentemente adquirido pela Câmara Municipal de Palmela. Pergunta se isto 
é boa gestão e a Câmara Municipal vai comprar este património para quê. 

 
Sr. Francisco Piteira Santos do CDS/PP, diz terem muitas dúvidas em relação a esta 

proposta até porque como é referido no seu texto a aquisição do Espaço Fortuna já estava 
prevista nas Grandes Opções do Plano. Relembra que é por essa e por outras razões que a 
bancada do CDS/PP votou contra o projecto de Orçamento e Grandes Opções do Plano. 
 Independentemente da proposta estar prevista não estavam previstos taxativamente os 
valores que agora são apresentados e da forma como o são. Fazer-se do domínio público um bem 
que pode ser usado para usufruto da comunidade com utilização e com o benefício de um privado, 
e é aí que “a porca torce o rabo”. Uma maioria CDU que preconiza a utilização de bens públicos e 
de espaços sociais sem que haja fins lucrativos, ceder um espaço sem que haja sequer um 
concurso público directamente a uma sociedade que tem fins lucrativos é de pasmar. Em Portugal 
já se viu tudo e nesta Câmara e no espaço desta Assembleia também se está a ver. 

Não querendo levantar qualquer suspeita não podem de maneira alguma concordar com a 
posição da maioria da CDU, porque estão a ser afectos a este acto de gestão recursos que em 
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muitas câmaras municipais do país representam o valor do seu orçamento anual. Aquando da 
discussão do Orçamento foi dito que o ano de 2011 era um ano de muitas dificuldades 
económicas mas depois há disponibilidade para adquirir por um milhão e seiscentos mil euros um 
espaço de terreno rústico uma vez que as construções existentes não estão legalizadas e poderão 
eventualmente vir a ser demolidas porque estão na área do Parque Natural da Arrábida. Feitas as 
contas verifica-se que o valor a ser pago pelo terreno rústico é muito acima do valor comercial de 
qualquer terreno rústico dentro do concelho. 

O compromisso que têm na Assembleia enquanto eleitos do CDS/PP é com os munícipes 
que não concordam com o assumir de medidas colectivizantes ou seja trazer para a colectividade 
aquilo que é de uso privado. 

Como se pode ver na proposta a sociedade comercial que gere o Espaço está falida ainda 
que tenha como sócio maioritário, através dos suprimentos que tem feito, a Câmara Municipal. 

O que está em causa não é uma questão técnica nem uma questão de gestão do 
executivo, mas sim uma questão política e de política de afectação de recursos disponíveis para 
ocorrer a necessidades mais urgentes da população. Essas necessidades são saneamento básico 
na zona histórica quando há mais de cinco anos se houve falar da recuperação do Centro 
Histórico apenas se vislumbra a obra no Chafariz D. Maria I e daqui a várias anos fica-se apenas 
com essa obra. 

A Casa Hermenegildo Capelo, porque está num espaço de grande actividade cultural e 
histórica que chama centenas de visitantes ao município, é que era merecedora de investimentos 
e há muitos anos se fala da sua recuperação mas nunca mais é feita. 

Os acessos à estação ferroviária da Penalva, por meio pedonal e automóvel, não são feitos 
porque não há dinheiro, mas já existe um milhão de euros para salvar uma empresa privada. A 
melhoria do acesso a peões no percurso urbano, nomeadamente na avenida da Estação de 
Palmela é outra obra muito necessária.  

O que está em causa é a repartição dos recursos disponíveis equitativamente pelas 
diferentes associações culturais versus à ajuda prestada a uma sociedade comercial – ADREPAL 
– que tem fins lucrativos e que só para ela estão a ser afectos meios financeiros que totalizarão o 
conjunto dos recursos afectos às associações que não têm fins lucrativos, como sejam clubes de 
futebol, clubes recreativos e outros e que viram os apoios reduzidos. 

Diz que têm muitas dúvidas no retorno socio-económico que possa resultar da intervenção 
da Câmara Municipal de Palmela em prol da sociedade de munícipes. 

Por último gostaria de deixar algumas questões ao executivo, perguntado qual o custo do 
m2 uma vez que lhes parece estar muito supra valorizado, o porquê de ter que aceitar este valor e 
qual o calor pago ao dono original do complexo Fortuna Artes e Ofícios aquando da transferência 
para a ADREPAL. 

 
Sr. José Braz Pinto do PS, diz que o assunto em discussão é exemplo dos problemas das 

sociedades público/privadas. Critica-se o Governo porque este tipo de sociedades tem sido um 
falhanço e têm contribuído para a crise e agora surge um problema semelhante mas à escala dum 
concelho.  

Esta situação já se arrasta há vários anos e o Partido Socialista sempre chamou à atenção 
para a questão dos suprimentos só que nada foi feito. 
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O Espaço Fortuna é um conjunto de equívocos não havendo dúvida nenhuma que o 
mestre Fortuna é um homem com muita arte, com muitas capacidades culturais mas com muito 
pouca capacidade de gestão. 

A Câmara assumiu a má gestão de outros não conseguindo imprimir-lhe uma boa gestão 
que invertesse toda a bola de neve que se estava criando e que chegou onde chegou. Gostaria de 
lembrar que há uma série de anos também andam a falar de outra bola de neve que é a Palmela 
Desporto. 

A proposta em discussão é algo que não se percebe bem o que é talvez por não se querer 
dizer tudo sobre o assunto. Veja-se a questão da área de terreno que é dito na proposta que tem 
cerca de quinze mil metros quadrados quando em propostas anteriores a área era de cerca de 
dezasseis mil metros quadrados. As propriedades têm medidas exactas pelo que não se 
consegue perceber qual a medida exacta.  

Por outro lado vai-se adquirir um património que é essencialmente rústico ou quase 
exclusivamente rústico porque a grande maioria das construções existentes são ilegais e a 
Câmara vai tentar legalizar uma coisa que um privado fez não havendo a certeza se o vai 
conseguir. Relembra que já foi declarada a utilidade pública do espaço para facilitar ou permitir a 
legalização das construções. 

Para terminar, tendo em conta que a Câmara irá adquirir o espaço mas que a ADREPAL 
continuará a gerir o espaço, gostariam de saber o que irá mudar qualitativamente. Dado tratar-se 
dum acto de gestão que irá tentar tapar outros actos de gestão, com os quais não estão de 
acordo, irão abster-se na votação. 

 
Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP, refere que gostou muito da intervenção do Sr. 

Membro João Completo por estar muito bem estruturada e por ter referido oitenta por cento das 
questões que tinha a colocar, apesar disso gostaria de fazer um apelo à Câmara no sentido de 
voltar atrás na aquisição.  

Gostaria de saber como é que a Câmara irá fazer a rentabilização do investimento se é 
que o pretende fazer. Refere que o valor de aquisição do património é muito próxima da verba 
considerada no orçamento municipal para os terrenos que irão a hasta pública, que poderá ser 
unicamente uma casualidade. 

Sem estar a fazer qualquer tipo de sarcasmo diz ter receio que o Espaço Fortuna seja um 
mini BPN para a Câmara Municipal de Palmela. O património que já foi referido como sendo um 
prédio rústico não foi identificado como estando em Parque Natural da Arrábida, vai ficar à 
Câmara Municipal por cerca de oitenta e seis vírgula dois euros por metro quadrado quando 
existem zonas urbanas que não têm esse valor. 

Para terminar é opinião do CDS/PP que a Câmara Municipal não apresenta na proposta 
qualquer razão que justifique fundamentadamente e de modo sustentável a aquisição do espaço. 

 
Sr. Valentim Pinto da CDU, em relação à intervenção do Sr. membro João Completo 

gostaria de fazer alguns comentários uma vez que este misturou três dimensões completamente 
diversas.  

Uma será respondida pela Sra. Presidente da Câmara pela autoridade e conhecimento que 
tem da situação e que é a dimensão financeira. Quanto às outras juntou questões técnicas, como 
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os critérios de avaliação financeira dos terrenos, com questões administrativas de carácter menor 
como o site não estar actualizado. Não se trata duma questão estratégica no desenvolvimento de 
um qualquer projecto desta natureza, mas duma questão que pode revelar algum descuido ou 
desatenção. Tirar disto uma ênfase como se fosse um reflexo duma questão estratégica duma 
qualquer empresa é sobrevalorizar uma questão menor em todo o contexto. 

Em relação à intervenção do Sr. Membro Braz Pinto sobre as parcerias público/privadas, 
diz que em si mesmo essas parcerias não são criticáveis ou que é criticável são as parcerias que 
têm sido feitas pelo Governo terem um objectivo em última instância, e isso está provado, que é 
beneficiar financeiramente os privados o que não se passa na questão em discussão. 

Quanto à intervenção do Sr. Membro Fernando Nascimento diz não ter sido feliz quando 
faz uma analogia, apesar de simbólica, ao BPN uma vez que não se está perante um buraco 
financeiro escondido nem de nenhum acto de legalidade. Não é aceitável comparar o caso do 
BPN que é um caso de polícia com esta situação que poderá ter aspectos criticáveis e discutíveis, 
mas que é completamente diferente. 

Em relação ao Espaço Fortuna e ao Sr. Sebastião Fortuna, à sua dinâmica e seu engenho, 
sem fazer nenhum juízo de valor às suas competências artísticas refere que são óbvias quanto às 
de gestor não tem que se pronunciar. Não há nenhuma antítese entre ser artista e gestor porque 
não são duas actividades muito conciliáveis, mas também não existe contradição.  

Em sua opinião a decisão da Câmara em adquirir o espaço foi uma boa decisão pela sua 
importância de património cultural, pelas actividades desenvolvidas, pelos equipamentos 
instalados e por tudo que é envolvente. Com esta decisão a Câmara toma uma medida 
politicamente positiva perante um património instalado no território que estava numa situação 
deficitária e que poderia levar ao seu encerramento. Eventualmente a situação deficitária poderia 
ser mais grave do que aquilo que inicialmente se pensaria que fosse, acrescendo mais 
dificuldades.  

O facto de as construções não estarem licenciadas pelo Parque Natural da Arrábida 
também acarreta mais dificuldades e entraves, com consequências para o restaurante que 
encontra dificuldades de afirmação no mercado porque o não licenciamento não lhe permite 
projectar a sua actividade.  

Independentemente de todos estes factores há que valorizar as potencialidades que 
existem como projecto turístico, cultural, de lazer, educativo virado para as escolas, de valorização 
da azulejaria artística não tendo visto por parte dos intervenientes essa valorização. Concerteza 
que a Câmara encontrará em parceria com a ADREPES uma dinâmica para o equipamento, com 
o apoio e sugestões da Junta de Freguesia. 

Para terminar refere ser injusto não valorizar a decisão da Câmara de adquirir o património 
e também não valorizar o património, e suas potencialidades, como um espaço e equipamento de 
afirmação do concelho de Palmela e sua projecção para além do seu espaço territorial.    

 
Sra. Ana Sartóris do BE, diz entenderem que na base da proposta da Câmara está a 

protecção de um património cultural importantíssimo da freguesia em causa e do próprio concelho 
de Palmela. Quando está em défice cada vez mais as artes e ofícios é de valorizar a manutenção 
de um equipamento que promove essas mesmas artes, no entanto tem algumas dúvidas em 
relação a algumas questões. 
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É referido que a ADREPAL contraiu uma série de dívidas, sendo que a Câmara é sócia 
dessa sociedade está a pagar uma dívida da qual tem uma quota-parte de responsabilidade. 
Gostaria de saber como é que se chegou ao valor apresentado, se é o valor da dívida da 
ADREPAL, que contrapartidas irão advir para as populações e para a Câmara com esta aquisição. 
Ao longo dos anos tem sido comum ouvir que tem existido uma gestão errónea, e o resultado está 
à vista, pelo que pretende saber que mudanças irão ser feitas perante essa gestão porque se não 
houver qualquer alteração do plano de gestão ficarão apreensivos quanto ao futuro uma vez que o 
problema de fundo não será resolvido. 

Por último pergunta se existe algum projecto de viabilização do espaço. 
 
Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP, refere que na sua intervenção anterior esqueceu 

de referir a avaliação, e respectivo relatório, uma vez que está completamente fora de contexto 
pois é datado de 2005. O relatório deveria ter um máximo de dois anos, sendo que os valores 
apresentados não têm qualquer fundamento tendo em conta os preços de mercado actuais. A 
propriedade deverá ter uma avaliação subjacente, que não é do conhecimento da Assembleia 
Municipal, pelo que gostaria de saber a metodologia usada para perceber como é que foi 
encontrado o calor apresentado, 

 
Sr. João Completo Costa do PS, referindo-se à intervenção do Sr. Membro Valentim 

Pinto diz que não se trata dum descuido, mas mais do que isso. 
O Espaço Fortuna é um espaço muito importante ao serviço da população e que não se 

deverá perder, mas terá que ter uma boa gestão. Uma boa gestão passa por uma gestão 
administrativa e financeira mas por outras coisas também como vai passar a exemplificar. Refere 
que há cerca duma semana através do site pediu uma informação sobre o horário de 
funcionamento e até ao momento não obteve resposta. Acabou de colocar novamente a questão 
pelo que solicita que lhe façam o favor de, junto da ADREPAL, pedirem para lhe responder. 

 
Sr. Presidente da Mesa, terminadas as intervenções dá a palavra à Sra. Presidente da 

Câmara para responder às questões colocadas.  
 
Sra. Presidente da Câmara, diz que vai tentar responder objectivamente às questões 

colocadas uma vez que não será necessário ir muito mais além nas considerações que foram 
feitas em defesa do projecto. 

Trata-se de um equipamento demasiado importante que não poderá ser perdido e ainda 
com potencialidades. 

Relativamente às questões de ordem formal gostaria de informar que a dívida em causa 
não é da ADREPAL, resultando do conjunto da situação financeira herdada na aquisição do 
projecto com a ADREPAL. O projecto não tem decorrido como se esperava inicialmente, porque 
não se conseguiu concretizar duas situações. Os privados não conseguiram realizar uma parte 
substancial daquilo que lhes cabia, nomeadamente acompanhar os suprimentos que foram sendo 
feitos e o projecto, por força da situação financeiro, não conseguiu afirmar-se como seria suposto.  
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Convém ter presente que mesmo que quisesse, e tendo em conta as alterações 
introduzidas pela Lei do Orçamento de Estado, a Câmara não poderia transformar o Espaço 
Fortuna num equipamento municipal. 

A decisão de adquirir neste momento o terreno é a forma mais sólida e segurar de 
salvaguardar aquilo que a Câmara já lá investiu. 

Em relação ao valor de um milhão, duzentos e noventa e dois mil euros, diz que se trata 
dum valor meramente contabilístico calculado para o ano 2014 resultando do cálculo do terreno 
acrescido das benfeitorias e subtraindo as amortizações, sendo uma mera coincidência com 
outros valores orçamentados.  

Foram pagos ao Sr. Sebastião Fortuna cerca de cento e oitenta e cinco mil euros 
acrescidos de oitocentos mil euros relativos ao passivo que foi assumido no acto da compra. O 
passivo teve que ser reavaliado porque apareceram no decorrer do processo dívidas que não 
estavam identificadas inicialmente, nomeadamente na Segurança Social e nas Finanças.  

Ao valor total da compra serão deduzidos os últimos suprimentos pagos pela Câmara no 
valor de trezentos e quarenta mil euros. Os primeiros valores pagos foram noventa e quatro mil 
euros de capital inicial e mais duzentos e quarenta mil euros de suprimentos, que totalizaram 
trezentos e trinta e quatro mil euros, e ainda mais trezentos e quarenta mil euros que serão 
deduzidos no valor da compra. Deste modo o valor da compra será novecentos e cinquenta e dois 
mil euros em quatro anos. 

O projecto foi avaliado por avaliador oficial Engº. Nuno David, que está ligado ao Parque 
Natural da Arrábida, pessoa muito conhecedora do tipo de terrenos e projectos.  

O historial do projecto junto do Parque Natural da Arrábida é muito triste e uma parte 
substancial do insucesso do projecto. Da justificação e defesa da viabilidade económica do 
projecto fazia parte um aspecto que do ponto de vista financeiro era muitíssimo importante, o 
restaurante que tem funcionado à porta fechada em ocasiões informais, com excelentes 
potencialidades, uma vez que não se encontra licenciado porque o Parque Natural da Arrábida 
recusou-se a licenciar apesar do apoio dado ao projecto e conhecendo tudo aquilo que tinha sido 
construído pelo Sr. Sebastião Fortuna.  

A alternativa seria a Câmara Municipal ao não tomar conta do processo arriscar-se a que 
em qualquer altura um dos principais credores, a banca, tomasse conta do projecto perdendo tudo 
o que lá se tinha investido ou então assumir que tinha que salvaguardar o investimento já feito 
ficando com o património. Ao ficar com o património não será impossível à Câmara dizer que irão 
fazer dele o que mais razoável se demonstrar, inclusivamente vender.  

Para terminar diz que na versão actual do PDM o terreno é rústico mas na proposta de 
alteração será urbano, salvaguardando assim os interesses municipais. Se a Câmara conseguir 
transformar o projecto no grande equipamento que ambicionam, fá-lo-ão se não for viável partirão 
para a venda com um valor superior ao que vale actualmente.  

 
Sr. Presidente da Mesa, quase que lhe apetece perguntar à Sra. Presidente da Câmara 

porque é que o Parque Natural da Arrábida não gosta do restaurante no Espaço Fortuna e se não 
haverá nenhuma hipótese de viabilizar o projecto. 
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Sra. Presidente da Câmara, responde dizendo que se trata de uma pergunta muito difícil 
e não gosta de ser demagógica neste tipo de questões. Considera apenas que o Parque embora 
sabendo o que ia acontecendo, até porque em determinada altura apoiou financeiramente o Sr. 
Sebastião Fortuna, tem as suas regras e verificando que tinha sido construído área a mais 
entendeu não ter condições para licenciar. Posto isto não houve nada que conseguisse demover o 
Parque Natural da Arrábida a não ser que houvesse uma alteração ao PDM de Palmela, o e foi 
sugerido pelo próprio Parque. 

 
Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP, em face das últimas declarações da Sra. 

Presidente da Câmara gostaria de saber qual o índice de construção do espaço urbano. 
 
Sra. Presidente da Câmara, diz que neste momento não consegue precisar qual é. 
 
Sr. João Completo Costa do PS, gostaria de ser esclarecido sobre a questão da dívida. A 

Sra. Presidente referiu que a dívida não é da ADREPAL mas na proposta é dito que a aquisição 
tem a virtualidade de permitir à ADREPAL pagar a totalidade da dívida. 

 
Sra. Presidente da Câmara, esclarece dizendo que a dívida não foi contraída pela 

ADREPAL mas sim foi assumida por esta entidade. 
 
Não havendo mais intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação 

tendo sido aprovada, por unanimidade, com 15 votos a favor (14 da CDU e 1 do PSD), 2 votos 
contra do CDS/PP e 7 abstenções (6 do PS e 1 do BE). Aprovado em minuta. 
  

Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a sessão cerca das 00,50 horas 
do dia 25 de Fevereiro de 2011, tendo sido lavrada a presente acta, que eu Maria Antonieta 
Serrano Alves Sobral redigi e subscrevi. 

 
     
      Palmela, 25 de Fevereiro de 2011 


