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Mandato 2009/2013 

Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Palmela 

Realizada no dia 27 de abril de 2012 

Ata N.º 23 

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e doze, 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: 

 

Ponto Um – Informação da Presidente da Câmara acerca da atividade 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 

 

Ponto Dois – Prestação de Contas 2011 

 

Ponto Três – Pedido de isenção de pagamento de taxas municipais de edificação. Requerente: 
”Questão de Equilíbrio” – Associação de Educação e Inserção de Jovens. Proc.º E-456A/71. 
Local: Miraventos. – Reconhecimento quanto aos fins de relevante interesse público que a 
Instituição Particular de Solidariedade Social “Questão de Equilíbrio” prossegue na área do 
Município de Palmela 

 

Ponto Quatro – Pedido de isenção de pagamento de taxas municipais de edificação. 
Requerente: Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Redenção de Quinta do Anjo. 
Proc.º E-1383/2007. Local: Quinta do Anjo. – Reconhecimento quanto aos fins de relevante 
interesse público que a instituição em causa – Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da 
Redenção de Quinta do Anjo - prossegue na área do Município de Palmela 

 

A Mesa foi constituída pelo seu Presidente, Victor Manuel Barrocas Borrego e por Simplício Joaquim Guerra 
Piteira, 1º. Secretário, e Mário Chitas Lança, 2º. Secretário.  

 

Feita a chamada verificou-se a falta de: 

• João Manuel de Abreu Completo Costa do PS 

• Carla Sofia Freitas Oliveira do PS 

• Julieta da Fonseca Rodrigues do PS 

• Teresa Marta Oliveira dos Santos Joaquim do PSD 

• José da Conceição Pato da CDU 

 

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 Luís Miguel Calha 

• Sr. Vereador José Carlos de Sousa 
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• Sra. Vereadora Maria da Natividade Coelho 

 

Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa dá conhecimento ao Plenário que: 

• Sra. Maria Antonieta Serrano Alves Sobral apresentou renúncia ao mandato, por motivos 
profissionais e pessoais a partir de 27 de Abril de 2012, pelo que coloca o pedido à apreciação do 
Plenário não tendo merecido qualquer comentário. O lugar agora vago será ocupado pelo Sr. Mário 
Chitas Lança que se encontra presente. 

 

• Sr. João Manuel de Abreu Completo Costa justificou a ausência por se encontrar no estrangeiro por 
motivos profissionais, tendo a falta sido considerada justificada.  

Em sua substituição foi convocado o Sr. Gonçalo Miguel Folgado dos Santos que se encontra 
presente. 

 

• Sra. Carla Sofia Freitas Oliveira justificou a ausência por motivos profissionais, tendo a falta sido 
considerada justificada. 

Em sua substituição foi convocado o Sr. Raul Manuel Ribeiro Pinto Cristóvão que se encontra 
presente. 

 

• Sra. Julieta da Fonseca Rodrigues justificou a ausência por motivos de saúde, tendo a falta sido 
considerada justificada. 

 

• Sra. Teresa Marta Oliveira dos Santos Joaquim justificou a ausência por motivos pessoais e 
familiares, tendo a falta sido considerada justificada. 

 

• Sr. José da Conceição Pato justificou a ausência por motivos pessoais e familiares, tendo a falta sido 
considerada justificada. 

 

De imediato procedeu-se à tomada de posse dos Membros Srs. Mário Chitas Lança, Gonçalo Miguel Folgado 
dos Santos e Raul Manuel Ribeiro Pinto Cristóvão que após juramento de honra e assinadas as respetiva 
atas, 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. 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Antes de avançar nos trabalhos permitam-me que muito rapidamente vos dê conhecimento de duas 
questões, uma delas que porventura poderiam interpelar-me e que aproveito para fazer um ponto de 
situação.  

De acordo com informação dos serviços encontram-se em atraso cinco atas do ano de dois mil e onze e 
duas atas do ano de dois mil e doze por aprovar. A funcionária que acompanha e dá apoio à Assembleia 
Municipal, Lourdes Machado, encontra-se de baixa médica desde o passado mês de Janeiro e provavelmente 
até Junho. A colega que a substitui, Luisa Cristina Lopes aqui presente, por força da sobrecarga de trabalho 
não tem tido possibilidades de proceder à elaboração das atas. O assunto já foi colocado à Câmara Municipal 
que está a tentar resolver a questão pelo que contamos que esta situação possa a vir a ser atenuada o mais 
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rapidamente possível. Deste modo peço a vossa compreensão uma vez que são razões que não podemos 
prever. 

A outra questão tem a ver com a dificuldade que existe nos contatos com os Srs. Membros, uma vez que 
têm surgido dúvidas em relação ao envio de correspondência constatando-se que são recebidos relatórios de 
caixa de correio cheia que impossibilita a receção de mensagens e documentos. Nalguns casos os Srs. 
Membros talvez não verifiquem com regularidade a caixa de correio eletrónica, havendo sempre o cuidado 
de contatar via telefone para alertar sobre a situação. 

Outra questão que gostaria de abordar, esta de minha iniciativa, é a questão das instalações da Assembleia 
Municipal que são ótimas, justamente reivindicadas, e estão à nossa disposição e creio nenhum de nós as 
utiliza convenientemente e que à partida seria o local ótimo para se poder ultrapassar pequenas dificuldades 
relativas à distribuição de documentação. Ficará ao critério de cada um o entendimento da questão 
especialmente os responsáveis por cada uma das bancadas.”   

 

Período de Intervenção dos Munícipes   

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Uma vez que se trata de sessão ordinária haverá seguidamente um período destinado à sua intervenção, 
pelo que pergunto se algum Sr. munícipe pretende intervir.” 

 

Não havendo intervenções o Sr. Presidente da Mesa dá início ao Período de Antes da Ordem do Dia. 

 

Período de Antes da Ordem do Dia   

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Informo que foram presentes à Mesa duas Moções, uma da bancada da CDU intitulada “25 de Abril e 1º de 
Maio” e outra da bancada do BE intitulada “ Pelo direito ao futuro”, e ainda um Voto de Congratulação e um 
Voto de Pesar. Deste modo solicito à bancada da CDU que apresente a Moção.” 

 

Sra. Ana Cláudia Manuelito da CDU apresenta cumprimentos a todos os presentes. De imediato passa a 
apresentar Moção da CDU intitulada “25 de Abril e 1º de Maio ” que ficará apensa à ata. 

 

Sr. Presidente da Mesa, coloca a Moção à admissão tendo sido admitida, por unanimidade, com 23 votos 
a favor (14 da CDU, 5 do PS, 1 do PSD, 2 do CDS/PP e 1 do BE). 

De imediato pergunta se algum Membro pretende intervir na discussão da Moção. 

 

Sr. José Braz Pinto do PS:  

“Boa noite Sr. Presidente e todos os presentes na sala.  

Nós, PS, estamos de acordo com a parte positiva ou propositiva desta Moção mas não podemos estar, pelo 
menos em parte, com as considerações que se põem antes de chegar à parte prepositiva.  

Quem escreveu isto se calhar esqueceu-se que o Serviço Nacional de Saúde foi uma conquista 
principalmente promovida pelo próprio PS e teve o seu grande lutador António Arnaut que é considerado o 
pai deste serviço. Tem também desconhecimento que a Constituição da República foi aprovada e realizada 
com a grande participação do PS, sendo na altura Presidente da Assembleia Constituinte o Prof. Henrique de 
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Barros, e esquecem-se que inclusivamente houve períodos com bloqueios à Assembleia da República e 
outras coisas que tentaram travar a aprovação dessa Constituição.  

Não concordamos com os preâmbulos nem com o segundo parágrafo da contra página que dá impressão 
que só cá é posto para nos levar a votar contra. Não vamos votar contra porque é uma Moção de apoio ao 
25 de Abril e nunca votaríamos contra mas se continuam a persistir em manter cá este parágrafo ver-nos-
emos obrigados a abstermo-nos.” 

 

Sr. Francisco Piteira Santos do CDS/PP:  

“Boa noite Sr. Presidente e a todos os presentes na sala.  

O CDS/PP pela minha voz vai-se manifestar relativamente a esta Moção dizendo que um pouco ao contrário 
do anterior interveniente, que diz que é uma saudação ao 25 de Abril, não diremos que não a todas as 
saudações só que esta Moção vem defraudar aquilo que foi o 25 de Abril e nós não podíamos estar mais em 
desacordo com o articulado desta Moção. Se fosse só um ou outro ponto poderíamos pedir para que fosse 
corrigido e dessa forma estaríamos, se calhar, a criar uma Moção essa sim de completo apoio a dois grandes 
dias que marcam a liberdade no nosso país.  

Um, o 1º. de Maio, que foi um dia de grande luta ao longo dos anos por todos os trabalhadores, e não só 
em Portugal, e que se instituiu nos últimos cento e cinquenta anos de luta das classes trabalhadoras, das 
pessoas que trabalham e que tinham péssimas condições de trabalho e que muito através das organizações, 
nomeadamente sindicais, e não só aquelas afetas a um partido mas aquelas que são afetas aos 
trabalhadores e pensam neles, e outro o 25 de Abril que instituiu a plena democracia no nosso país. A 
democracia diz que é o voto, e o voto existia e é carismática uma fotografia do 25 de Abril em que tem 
plasmado um cartaz em que dizia “Apelo ao Voto” quando já antes se votava.” 

 

Sr. Presidente da Mesa interrompe dizendo: “É verdade que no tempo de Salazar também se votava.” 

 

Sr. Francisco Piteira Santos do CDS/PP:  

“Podem-me interromper as vezes que quiserem.” 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Era só para confirmar que no tempo de Salazar também se votava, estou de acordo consigo.” 

 

Sr. Francisco Piteira Santos do CDS/PP:  

“Sim, e depois?” 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Depois nada.” 

 

Sr. Francisco Piteira Santos do CDS/PP:  

“Mas na União Soviética não se votava, ou votava? Se calhar no comité central também se votava. Eu estava 
apenas aqui a explanar algumas considerações sobre o que é ou o que foi o 25 de Abril, que foi um grande 
dia e um grande marco na nossa história, mas depois lendo a Moção lemos algumas inverdades a começar, 
e faço aqui um parenteses a não ser que este vinte e cinco de abril que é referido na Moção seja o vinte e 
cinco de abril que se perpetuou nos últimos trinta e oito anos ou seja com os melhoramentos que foram 
feitos ao longo destes últimos trinta e oito anos. Logo o primeiro parágrafo diz: “...aumentos imediatos de 
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salários...e a instituição do subsídio de Natal...” isto é uma falsidade e temos que debatê-la. Só nos 
Governos, se a memória não me falha, de Cavaco Silva é que foi instituído o subsídio de Natal mas não foi 
logo como aqui está.  

Pois é, por isso é que não houve o onze de março, o vinte e oito de setembro, o vinte e cinco de novembro, 
o vinte cinco de Abril foi assim e acabou, ou seja não houve luta das pessoas. O onze de março também 
existiu e só saudamos aqui o vinte e cinco de abril porque instituiu uma coisa que muitos dos senhores que 
estão agora a interromper-me, com uma certa falta de educação ou com muito má educação, direi, 
esquecem-se que houve um progresso até aqui, e que o vinte cinco de abril se não tivesse existido o vinte e 
cinco de novembro muitos dos senhores estariam aqui a falar mas a mim e aos outros membros desta 
Assembleia aqui à minha direita, porque esta Assembleia até nisso é carismática os que estão no poder 
estão à direita e eu que estou na oposição estou na esquerda, que dizem os senhores da direita e não sei se 
estão a referir a eles quando falam nesses aspetos.  

Esta Moção tem aqui que foi constituído o poder local democrático. Pressuponho que se referem à votação 
universal para um órgão local. Já antes do vinte e cinco de Abril se votava para o órgão mais elementar 
local, que era para as Juntas de Freguesia. Era o único órgão nacional em que se votava.” 

 

Sr. Presidente da Mesa interrompe dizendo:  

“Eu acho que devemos deixar falar e ouvir a intervenção até ao fim que nós percebermos melhor e 
percebermos até onde vai. Sr. Membro Piteira Santos faça favor de continuar a sua intervenção até ao fim 
para nós percebermos bem.” 

 

Sr. Francisco Piteira Santos do CDS/PP:  

“Sr. Presidente, eu queria que percebesse se estou num órgão para o qual foi legalmente e 
democraticamente eleito com os meus plenos direitos para falar ou se estou a ser coartado na minha 
palavra.” 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Por mim não.” 

 

Sr. Francisco Piteira Santos do CDS/PP:  

“Pelo senhor não, mas parece que sim porque foi o primeiro a interromper-me e agora os seus camaradas 
de bancada continuam a fazê-lo tirando a sua isenção como Presidente desta casa, não percebo Sr. 
Presidente.” 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Pergunto, quer continuar?” 

 

Sr. Francisco Piteira Santos do CDS/PP:  

“Depende, quer-me tirar a palavra Sr. Presidente?” 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Não, quero que continue. E que quero que diga tudo até ao fim para nós ficarmos a conhecer melhor o seu 
pensamento.” 
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Sr. Francisco Piteira Santos do CDS/PP:  

“Muito obrigado Sr. Presidente. Eu estou a manifestar aqui o pensamento de muitos e muitos portugueses, e 
de muitos e muitos munícipes de Palmela senão não estava aqui.  

Continuando, e relativamente à Moção, quando é dito que menos trabalhadores é menos democracia eu 
pergunto, então e aqueles quer por exemplo estão no fundo de desemprego ou aqueles que ainda estão a 
estudar e que têm direito a voto, será que esses não votam ou a democracia ou o voto desses é inferior 
aqueles que são trabalhadores. Isto é lamentável numa Moção que se diz que é a favor do vinte e cinco de 
abril, nós somos a favor do vinte e cinco de abril mas não nestes termos.  

Para concluir, e para acabar com algum nervosismo de alguns senhores que aqui estão e que apresentaram 
esta Moção do Partido Comunista temos que dizê-lo, quando se diz que está posta em causa a escola 
pública em favor do ensino privado eu pergunto, estes senhores que apresentam esta Moção com certeza 
que estão contra a livre escolha dos pais na educação dos seus filhos porque só põe na escola privada quem 
quer, em princípio quem quer. Pois está bem e também só come quem pode alguns não têm dentes para 
comer. Esta Moção vai ser votada com o voto desfavorável da bancada do CDS, por estes e por outros 
motivos aqui invocados, porque não havia hipótese de pedir que fosse reformulada.” 

 

Sra. Ana Sartóris do BE:  

“Boa noite Sr. Presidente e todos os presentes na sala.  

Peço imensa desculpa por nem sequer estar a utilizar a linguagem protocolar e neste preciso instante vou 
utilizar um direito que nos assiste, com especial incidência desde o vinte e cinco de abril de mil novecentos e 
setenta e quatro, que se chama o “direito à indignação”. 

É como cidadão e como jovem, nascida já no período do vinte e cinco de abril, que me sinto indignada, 
incomodada e tentando ser parca nas palavras perante a intervenção do Sr. deputado Piteira Santos. É 
impossível ficar indiferente a uma intervenção deste género, porque não vou falar de questões de factos 
históricos mas vou falar daquilo que são direitos inalienáveis dos cidadãos e cidadãs em pleno século vinte e 
um, e em pleno período pós vinte e cinco de abril, que foram não só desrespeitados pelas medidas de 
austeridade impostas pelo seu Governo mas acima de tudo pelo caráter que utilizou na sua intervenção. 

E lembrar que o vinte e cinco de abril permitiu a todas e a todos de forma intensa e verdadeira o direito a 
lutar pela igualdade, e é exatamente a igualdade que está hoje em casa. É muito engraçado e insultuoso 
dizer que só não come quem não tem dentes, e é preciso lembrar que quem não tem dentes tem direito a 
comer e é por isso que existem inúmeras formas de alimentação para quem não tem dentes. O que é 
lamentável é quem não possa comer porque não tem dinheiro para ter uma prótese ou não tem dinheiro 
para se dirigir a um centro de saúde, porque o seu direito consagrado na Constituição da República 
Portuguesa de um sistema nacional de saúde tendencialmente gratuito foi-lhe saneado pelo seu Governo. 
Lembrar o vinte e cinco de abril é lembrar o direito à indignação é lembrar o direito de cada trabalhador a 
ter um emprego digno. É de lembrar também o direito do estudante a ter um futuro, o direito da criança e 
do adolescente a projetar o futuro e ter um projeto de vida e tudo isso está em causa, daí a urgência de 
lembrar abril. 

A Moção da CDU, devo-lhe dizer com muita franqueza, foi até cuidadosa porque volto a referir com muita 
franqueza comparada com a do BE foi muito, mas muito cuidadosa. Ouvir declarações como hoje aqui ouvi 
arrepia o vinte cinco de abril, arrepia os direitos mais elementares das cidadãs e dos cidadãos e acima de 
tudo arrepia a própria democracia.” 

 

Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP:  

“Boa noite a todos. Sr. Presidente, se possível a minha intervenção seria posterior à intervenção da CDU.” 
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Sr. Presidente da Mesa:  

“Não tenho nenhuma inscrição da CDU”. 

 

Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP:  

“Pensei que iriam falar.” 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Não, às vezes os silêncios são mais importantes que as palavras.” 

 

Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP:  

“Tem toda a razão. Boa noite Sr. Presidente e todos os presentes na sala.  

Sr. Presidente, a minha intervenção não se prende com o teor político do vinte e cinco de abril porque a 
minha posição ficou clara no discurso que fiz nesse mesmo dia aqui no São João.  

A minha intervenção nesta casa prende-se apenas com a falta de contenção de palavras de alguns 
elementos da CDU. Nós estávamos aqui perante uma intervenção, não gostamos mas temos que ouvir. Nós 
não gostamos de muita coisa mas temos que ouvir e não entrar em diálogo nesta casa. Quem tem que se 
expressar tem que fazê-lo até ao fim sem interrupções de pensamento. Houve alterações de parte a parte, e 
até mesmo da nossa parte acabamos por dizer nesta casa aquilo que eventualmente as hormonas 
impuseram. Não sei se de facto seria mesmo essa a intenção ou se foi levado de algum modo pelo calor do 
debate e influenciado pela falta de respeito pela auscultação por parte da bancada da CDU.  

Recordo que o nosso colega Valentim Pinto disse: “estupidez”. Também diria aqui uma coisa, relativamente 
a estupidez Sr. Valentim Pinto também não tem lições que dar nem atirar essa pedra, porque quanto a mim 
também é estupidez não receber os deputados do PSD que queriam conversar sobre a questão da nova 
reorganização administrativa com a desculpa esfarrapada de que os senhores não têm uma opinião igual à 
minha por isso não reúno com vocês. Portanto, estupidez em estupidez, o melhor é escutar até ao fim e 
então sim proferir algumas palavras com respeito, não interpelando, não interrompendo mas ouvindo até ao 
fim e depois pondo sim aí a sua mesma opinião. 

Vou só fazer um pequeno comentário à intervenção da minha querida Ana Sartóris. Gostei de te ouvir Ana, 
gostei. Só pecaste numa situação, é que tu disseste direitos, direitos, direitos, mas uma democracia não tem 
só direitos também tem deveres e eu não te ouvi uma única palavra relativamente aos deveres.” 

 

Sr. José Braz Pinto do PS:  

“Sr. Presidente, queríamos dizer muito claramente que temos um conceito de democracia que permite a 
todos pronunciarem-se e mesmo aqueles que estão contra as coisas que podem ser mais ou menos 
democráticas também têm direito a pronunciar-se. Obviamente que eu não estou de acordo com nada, ou 
quase nada, daquilo que foram as afirmações do nosso colega de Assembleia Piteira que julgo não é Piteira 
Santos porque esse era outra personalidade que já morreu. 

Pedia ao Sr. Presidente de fazer o favor de, ao dirigir a reunião, conter mais as observações porque isso 
pode de certa forma cortar a possibilidade das pessoas se exprimirem. Eu concordo consigo, as pessoas 
devem-se exprimir até ao fim para que as suas ideias fiquem muito claras e depois é seguido pelo voto, 
decide-se, que é assim a prática democrática. Exorto esta Assembleia a, nem que não esteja de acordo com 
aquilo que se ouve, que se manifestem o menos possível porque isso corta a liberdade às pessoas.” 
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Sr. Presidente da Mesa:  

“Não sendo muito importante só lhe queria dizer Sr. deputado que o Sr. deputado do CDS é Francisco 
Manuel Piteira dos Santos, nós abreviamos e cortamos o “dos” e dizemos Piteira Santos, eu pelo menos 
digo, e não é de facto como o Piteira Santos do PS que nós conhecemos. Em relação às suas palavras, tomei 
registo das mesmas.” 

 

Sr. Francisco Piteira Santos do CDS/PP:  

“Era só para fazer uma ressalva relativamente à intervenção que a Membro desta Assembleia Ana Sartóris 
fez quanto à capacidade de luta. Lembro esta Membro, porque é muito jovem como ela afirmou, que já 
antes do vinte e cinco de abril mesmo sem liberdade o povo português se manifestava e lutava pelos seus 
direitos e não como ela disse que só depois do vinte e cinco de abril é que houve direito para a luta. A luta 
faz-se quando ela é legítima.” 

 

Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Mesa coloca a Moção à votação tendo sido 
aprovada, por maioria, com 15 votos a favor (14 da CDU e 1 do BE), 3 votos contra (1 do PSD e 
2 do CDS/PP) e 5 abstenções do PS. 

 

De imediato dá a palavra à bancada do BE para apresentação da Moção. 

 

Sra. Ana Sartóris do BE passa a apresentar Moção da BE intitulada “Pelo direito ao futuro” que ficará 
apensa à ata. 

 

Sr. Presidente da Mesa, coloca a Moção à admissão tendo sido admitida, por unanimidade, com 23 votos 
a favor (14 da CDU, 5 do PS, 1 do PSD, 2 do CDS/PP e 1 do BE). 

De imediato pergunta se algum Membro pretende intervir na discussão da Moção. 

 

Sr. José Braz Pinto do PS:  

“Sr. Presidente, Srs. Deputados, é só para discordar da Ana Sartóris porque diz que a sua Moção era muito 
pior que a Moção da CDU e eu não concordo de forma nenhuma antes pelo contrário. Quem ouviu a nossa 
intervenção, que foi produzida por mim mas que é do PS, concerteza entende que nós não poderíamos votar 
contra esta Moção porque todos os considerandos que aqui estão nós estamos de acordo com eles e a parte 
propositiva não podíamos estar mais de acordo com ela, portanto iremos votar a favor.” 

 

Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP:  

“Ana, nós gostávamos de aprovar esta Moção e de facto não é tão violenta como queria parecer pelas suas 
palavras mas não podemos fazer porque não somos partidos da Troica. A Ana reveja e se tirar “partidos da 
Troica”, porque não somos partido da Troica somos um partido de Portugal, nós consideramos a aprovação. 

Outra questão, porquê só a atividade profissional em cadeias de hipermercados? Há outras atividades 
profissionais que serão afetadas neste mesmo sentido que é aqui do ponto dois. Poderíamos aqui 
acrescentar: e outras atividades.  

A nossa proposta é a seguinte: 

- retirar “pelos partidos da Troica” porque não me revejo num partido da Troica; 

- complementar o ponto dois porque para além das cadeias de hipermercados há outras atividades 
profissionais que se enquadram no âmbito do que aqui está. 
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Se forem tomadas em consideração as nossas sugestões nós aprovamos.” 

 

Sra. Ana Sartóris do BE:  

“De facto não consigo esconder o sorriso, peço desculpa Fernando e não o leves a mal. O BE está 
perfeitamente disponível para substituir a palavra Troica por Governo pelos partidos do PSD e CDS/PP. 
Como deves imaginar as medidas impostas não foram impostas nem pelo BE, nem pelo PCP, nem pelo 
Partido Ecologista “Os Verdes” e o PS nalguns casos também não as aprovou nem as viabilizou. É bom 
esclarecer exatamente quais são os partidos que impõem estas medidas, e estas medidas são impostas de 
facto pela maioria parlamentar que existe.  

Relativamente à especificidade dos hipermercados, em lado algum na Moção é referido apenas que é o 
único caso em que isto acontece. Exemplifica-se esta situação dando um exemplo como se pode ver no 
ponto sete e na componente deliberativa do ponto dois.” 

 

Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP:  

“De facto esse exemplo não está muito explícito mas é compreensível e aceita-se. Relativamente aos 
partidos da Troica, quer dizer que o sinónimo são os partidos que assinaram por isso o PS também tem que 
estar incluído. Não se pode responsabilizar dois partidos e deixar um fora.” 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Sr. Fernando Nascimento é necessário clarificar se foi possível. Parece-me que Sra. deputada do BE não 
quer alterar a palavra Troica pelo que percebi.” 

 

Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP:  

“Quer sim Sr. Presidente pelos partidos.” 

 

Sra. Ana Sartóris do BE:  

“Eu estaria disponível para substituir por PSD e CDS/PP, e esclareci exatamente porquê a substituição por 
estes dois partidos, porque a imposição advêm de uma maioria parlamentar e essa maioria é garantida pelo 
PSD e CDS/PP. Além disso nós podíamos ter aqui uma discussão do ponto de vista ideológico e político 
extremamente interessante sobre a responsabilidade do PS sobre nestas matérias. Agora há que esclarecer 
também que as medidas impostas foram impostas pelo Governo que é constituído pelo PSD e CDS/PP, o PS 
não integra o Governo atual.” 

 

Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP:  

“Ana eu recordo que inicialmente o BE quando falava em partidos da Troica eram três, por isso é que eu lhe 
pedi para retirar partidos da Troica porque nós não somos partidos da Troica. 

 

Sra. Ana Sartóris do BE:  

“O BE sugeriu uma substituição dessa palavra, por isso ou aceitam ou não.” 

 

Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP:  

“Em abono da verdade se estivessem aqui todos os partidos que tiveram influência na inclusão da palavra 
Troica, nós aprovaríamos sim senhor. Aprovaríamos a Moção se tivesse incluído todos os partidos.” 
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Sr. Presidente da Mesa:  

“A Sra. deputada já esclareceu que é o PSD e o CDS/PP.” 

 

Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP:  

“Nessa situação e como não corresponde à verdade não podemos aprovar.” 

 

Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Mesa coloca a Moção à votação tendo sido 
aprovada, por maioria, com 20 votos a favor (14 da CDU, 5 do PS e 1 do BE) e 3 votos contra (1 
do PSD e 2 do CDS/PP). 

 

De imediato dá a palavra à bancada do PS para apresentação do Voto de Congratulação. 

 

Sr. Raul Cristóvão do PS apresenta cumprimentos a todos os presentes. De imediato passa a apresentar 
Voto de Congratulação que ficará apenso à ata. 

 

Sr. Presidente da Mesa, coloca o Voto de Congratulação à admissão tendo sido admitido, por 
unanimidade, com 23 votos a favor (14 da CDU, 5 do PS, 1 do PSD, 2 do CDS/PP e 1 do BE). 

De imediato pergunta se algum Membro pretende intervir na discussão do Voto de Congratulação. 

 

Sr. Francisco Piteira dos Santos do CDS/PP: 

 “Duas palavras apenas para dizer que aceitamos este Voto de Congratulação e estamos cientes que há uma 
esperança para Portugal e uma esperança para a região onde o Município de Palmela está inserido com a 
força de vontade dos investidores, estes sim criam postos de trabalho. Não deixamos aqui sentimentos 
negativos e estamos plenamente de acordo com este Voto, por isso iremos votar a favor.” 

 

Sra. Ana Sartóris do BE:  

“Apenas uma questão a colocar à bancada do PS e perguntar porque é que esta Associação no sentido da 
valorização e afirmação e valorização do património e das gentes do mundo rural é apenas restrito aos 
agentes locais com experiência e projetos. Há todo um conjunto de novas pessoas, nomeadamente jovens 
licenciados em agronomia, que querem desenvolver os seus projetos no âmbito da agricultura biológica ou 
que tentam desenvolver projetos como as hortas urbanas que ainda não conseguem integrar os projetos no 
PRODER mas que são tão válidos quantos os agentes com mais experiência.  

A sugestão do BE é que retirassem esta componente “com experiência e projetos” e que ficasse 
simplesmente “...todos os agentes locais que permitam a afirmação e a valorização...” porque agente local é 
também o cidadão e a cidadã que preserva o seu património rural que pertence a todos nós.” 

 

Sr. Raul Cristóvão do PS:  

“Aceitamos a proposta embora seja no sentido lato e pode ser variável e a experiência que vem desses 
jovens universitários que acabaram os seus cursos e que já trazem um know-how diferente daqueles que às 
vezes estão no terreno, associado à experiência dos que estão no terreno é uma mais-valia que eu acho que 
se tem que potencializar e é por isso que aqui está. Concordamos com o que disse e aceitamos a proposta.” 
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Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Mesa coloca o Voto de Congratulação à 
votação tendo sido aprovada, por unanimidade, com 23 votos a favor (14 da CDU, 5 do PS, 1 do 
PSD, 2 do CDS/PP e 1 do BE). 

 

De imediato dá a palavra à bancada do BE para apresentação do Voto de Pesar. 

 

Sra. Ana Sartóris do BE, apresenta voto de pesar pelo falecimento de Miguel Portas que ficará apenso à 
ata. 

 

Sr. Presidente da Mesa, coloca o Voto de Pesar à admissão tendo sido admitido, por unanimidade, com 
23 votos a favor (14 da CDU, 5 do PS, 1 do PSD, 2 do CDS/PP e 1 do BE). 

De imediato pergunta se algum Membro pretende intervir na discussão do Voto de Pesar. 

 

Sr. José Cardoso do PSD:  

“Boa noite Sr. Presidente e todos os presentes na sala.  

Quero aproveitar para pedir desculpas publicamente à Ana Sartóris porque na minha intervenção no dia 
vinte e cinco de abril não fiz referência nem apresentei os pesares embora os tivesse feito pessoalmente. 
Isto é que é democracia, o sabermos conviver e respeitar as opiniões de cada um. Eu não consigo conceber 
a democracia que não seja de outra forma. 

Há aqui uma frase que é aqui dita e que é muito verdadeira e muito séria. Em dias como o de hoje, em que 
me encontro sozinho, lembra-me a Assembleia da República e o Acácio Barreiros da UDP que também 
estava sozinho e, apesar de serem outros tempos, nunca vi tratar tão mal o Acácio Barreiros como se tratou 
hoje aqui uma pessoa que tem uma opinião diferente. Dizendo o que disse tem que assumir a 
responsabilidade do que diz e nós gostamos ou não, mas fazer apartes e comentários desagradáveis só 
prejudica os trabalhos e não dignifica esta Assembleia. 

Como sabem tenho presenciado outras Assembleias, tenho assistido a outras coisas, e costumo citar com 
muita frequência a forma como o Sr. Presidente conduz os trabalhos e provavelmente como todos nos 
comportamos que isso indiscutivelmente também ajuda.  

Ana Sartóris mais uma vez as minhas desculpas pelo meu esquecimento no dia vinte e cinco de Abril, mas os 
meus sentimentos de pesar pelo falecimento de Miguel Portas que é indiscutivelmente uma figura nacional.” 

 

Sr. Raul Cristóvão do PS:  

“Queria-me associar a este voto de uma maneira particular porque faz precisamente um ano que o Miguel 
Portas esteve no nosso concelho em contato com alunos da Escola Secundária. O Miguel Portas foi a nosso 
convite à escola, disponibilizou-se e estava já bastante doente, não me conhecia e teve oportunidade de 
partilhar comigo algumas coisas da doença dele com aquela dignidade e frontalidade que lhe era própria. Só 
tenho a dizer uma coisa, é que a simplicidade dos valores e da forma como ele transmitiu o seu pensamento 
aos jovens que enchiam o nosso auditório marcou-nos a todos e ficamos todos muito mais ricos. Hoje 
ficamos mais pobres com o desaparecimento do Miguel Portas. Era esse testemunho que eu não podia 
deixar aqui de passar porque não há ideologia que separe os homens bons porque o que separa os homens 
bons dos homens maus são os seus atos, as suas atitudes e o Miguel Portas era com certeza um Homem 
bom.” 

 

Sr. Francisco Piteira Santos do CDS/PP:  

“A bancada do CDS/PP pela minha pessoa também se vai associar a um voto favorável desta Moção por 
estar em causa valores e valores humanos que muito bem Miguel Portas expressou ao longo de toda a sua 
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vida. Embora de ideologias diferentes manteve sempre a sua linha de luta e combatividade o que o torna em 
termos democráticos uma pessoa a seguir, não no sentido ideológico, mas sim pela sua coerência ao longo 
de toda a vida. Por isso estaremos de acordo e para mais sendo irmão de quem era, e de quem é, duas 
ideologias completamente diferentes mas que conviviam no seio familiar em plena harmonia e isso também 
nos tempos conturbados que vivemos será um exemplo a viver e a enaltecer.” 

 

Sra. Ana Sartóris do BE:  

“Queria apenas relembrar outras situações em que o Miguel esteve aqui no concelho e depois partilhar 
convosco o momento familiar de que Piteira dos Santos referia. 

O Miguel Portas promoveu aqui no concelho duas iniciativas em dois mil e nove que foram particularmente 
importantes. Promoveu um encontro de jovens agricultores quando ainda a agricultura biológica não era 
moda, no Pinhal Novo no restaurante O Vouga, e já como eurodeputado na sua segunda eleição um 
encontro internacional sobre o setor automóvel que teve lugar exatamente aqui nesta sala onde nós hoje 
estamos.  

Queria partilhar convosco a componente saudável familiar de que Piteira dos Santos falava quando o seu 
filho mais novo, o Frederico, teria cinco/seis anos e já não me recordo a que propósito estaria a falar com 
ele sobre o tio e ele sob o olhar assustado do André, o irmão mais velho, dizia: eu estou muito zangado com 
o meu tio é que o meu tio é a favor da guerra do Iraque. Eu achei este momento de ímpar, simplicidade de 
ímpar inteligência como só um filho do Miguel Portas poderia ter.” 

 

Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Mesa coloca o Voto de Congratulação à 
votação tendo sido aprovada, por unanimidade, com 23 votos a favor (14 da CDU, 5 do PS, 1 do 
PSD, 2 do CDS/PP e 1 do BE). 

 

Sr. Presidente da Mesa pergunta se algum dos Srs. Membros pretende intervir ainda no Período de Antes 
da Ordem do Dia. 

 

Sr. José Cardoso do PSD:  

“Tive oportunidade de assistir a uma sessão sobre Arrábida Património Mundial, aqui nesta sala, e tenho 
pena porque foram muito poucos os nossos membros da Assembleia Municipal que estiveram presentes. 
Acho que é uma iniciativa que tem todo o mérito, todo o valor e que tem que ser apoiada com toda a 
iniciativa e todo o espírito de colaboração porque, efetivamente, é uma coisa que nos encheria a todos de 
orgulho e não só a nós Arrábida como o próprio distrito porque abrange três concelhos. É uma iniciativa que 
julgo vale a pena nós apoiarmos e vai merecer apoio porque sabendo, e isso não foi dito e não foi explicado 
pelas pessoas que estavam a presidir à reunião, mas ficou subentendido que isto é uma candidatura que 
tem os seus custos, que foi assumida pelas três Câmaras Municipal – Palmela, Setúbal e Sesimbra. Creio que 
nenhum de nós tem dúvidas sobre a atual situação financeira das Câmaras e das autarquias, portanto quem 
tiver possibilidades de mover influências e arranjar apoios julgo que seria uma ótima iniciativa. Parabéns 
Sra. Presidente e não tenho dúvidas nenhumas que o que depender de si a Arrábida será património 
mundial. 

 

Sr. José Braz Pinto do PS:  

“Eu gostaria de trazer aqui um assunto correndo o perigo de a Sra. Presidente na sua intervenção poder vir, 
ou já estar programado, falar nela. Se for assim ainda melhor, se não for assim peço que a Sra. Presidente 
diga qualquer coisa. 

Todos nós vimos na imprensa, estou-me a lembrar do Jornal de Notícias, Diário de Notícias e outros e 
também uma série de sites, notícias acerca daquilo que aconteceu na Câmara de Setúbal em relação ao 
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facto de quatrocentos trabalhadores que foram promovidos pela opção gestionária. Num dos jornais a Sra. 
Presidente Maria das Dores Meira dizia mesmo que não era caso ímpar e que o mesmo tinha acontecido 
numa série de concelhos, nos quais incluía Palmela.  

Todos sabem que tivemos ocasião de alegar sobre isso, nós PS, não porque estivéssemos convencidos de 
alguma ilegalidade porque não nos parecia isso, e também neste momento temos algumas dúvidas, mas 
porque nos parecia que era uma opção que poderia aumentar profundamente os encargos da Câmara e 
mais criar expetativas aos trabalhadores que podia ser que um dia a Câmara não conseguisse manter.  

Na altura, talvez com o tal fulgor que de vez em quando se tem, foi-nos dito que nós estávamos sempre 
contra os trabalhadores e não sei quê. Isso são coisas que pelo menos para mim, com os meus setenta e 
um anos, já não colhe nada e é para o lado como se costuma dizer que eu durmo melhor. Mas o que é certo 
é que Palmela está no mesmo barco desta situação.  

A Presidente Maria das Dores Meira tomou uma posição revogando o despacho e obrigando, ou conduzindo, 
os trabalhadores à reposição das verbas que tinham recebido. Sei que, julgo que numa sessão de Câmara, a 
Sra. Presidente teve uma referência a este assunto mas, certo é, que nunca houve uma referência aqui na 
Assembleia. Eu gostaria que a Sra. Presidente dissesse na Assembleia o seu pensamento muito claramente. 
Entendo que os trabalhadores não podem ser prejudicados independentemente de, talvez, tivesse havido 
alguma pressa, alguma leitura apressada da legislação. Não sei se houve se não houve, veremos no futuro 
com as decisões. Gostaríamos era de saber o que é que a Sra. Presidente e o executivo pensam disto e, 
mais, se tencionam um dia revogar o seu despacho e seguir o mesmo caminho da Presidente Maria das 
Dores Meira ou se, de facto, o executivo com todos os prejuízos que isso possa causar, inclusivamente 
podem ser prejuízos do foro pessoal e não do foro político, está disposto a não sobrecarregar os 
trabalhadores com um retorno das verbas que seria perfeitamente catastrófico para alguns, tanto mais 
depois de terem sofrido os ataques que há pouco referimos do corte dos seus rendimentos.” 

 

Sr. Presidente da Mesa dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara para responder às questões colocadas. 

 

Sra. Presidente da Câmara:  

“Obrigada Sr. Presidente, cumprimento todos os presentes.  

Em relação à primeira questão colocada sobre a candidatura da Arrábida a património mundial nós, 
nomeadamente o Sr. Vereador Adilo Costa em representação da Câmara Municipal, em conjunto com os 
demais Presidentes e o Presidente da Associação de Municípios fomos a uma reunião com o Sr. Secretário 
de Estado da Cultura sobre este tema e andámos a fazer muitas outras diligências para procurar em 
primeiro lugar, e desde logo, apoio institucional a esta candidatura.  

Foi feito já há algum tempo, seguramente há mais de um ano, uma apresentação da candidatura e foram 
convidados todos os deputados da nossa região, com a presença de especialistas e peritos que têm 
participado com os vários estudos. De facto tem sido feito um trabalho muito intenso, desde logo no plano 
institucional, no plano da informação e da partilha com várias instituições que podem intervir neste projeto 
no sentido de nos ajudarem a afirmar esta candidatura.  

É evidente que tem custos, que são elevados, e foi aprovado por todas as Câmaras no âmbito da Associação 
de Municípios a partilha deste projeto, o que quer dizer que está a ser custeado não só pelas três Câmaras 
mas por todas as que integram a Associação de Municípios da região mas com um trabalho acrescido por 
parte das três Câmaras. Recordo que no nosso caso temos disponibilizado intensamente os nossos técnicos 
da área do património para com os seus conhecimentos enriquecerem a candidatura. Nesse sentido posso 
dizer que uma parte substantiva, nomeadamente das questões ligadas à cultura, são feitas justamente com 
o contributo dos nossos técnicos. 

Há um trabalho ainda muito importante a fazer, nomeadamente de âmbito promocional, uma vez que 
precisávamos de pôr a candidatura nos órgãos de comunicação social nacionais, junto de mais instituições 
nacionais e é importante o papel de todos os que puderem, como foi dito e bem pelo Sr. Membro José 
Cardoso, falar deste projeto. Penso que Portugal pode ter ali uma candidatura sem dúvida ganhadora e para 
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isso temos que concluir todos os passos, e o que foi feito aqui na sexta-feira passada foi dar um pouco 
conhecimento disso e falar das dimensões da candidatura e o que é que está a ser feito. Até final do ano ela 
tem que estar completamente formalizada e entregue e tem que recolher o apoio do estado português que é 
aquilo que nos deve neste momento mobilizar a todos, porque só aí é que ela é candidatura de Portugal. 

Em relação à questão da opção gestionária não ter sido falada aqui na Assembleia Municipal tem a ver com 
o facto de que, desde o momento em que esta discussão surgiu no plano público, só termos tido uma 
sessão extraordinária.  

O que aconteceu foi que nós aplicamos durante os anos dois mil e nove e dois mil e dez numa leitura nada 
apressada da legislação, que foi bastante discutida e partilhada, sobre o SIADAP que previa justamente a 
possibilidade da aplicação da opção gestionária. Em dois mil e nove abrangemos um conjunto de 
quatrocentos trabalhadores e creio que em dois mil e dez teremos abrangido mais cento e tal trabalhadores.  

O que aconteceu entretanto foi que em dois mil e dez, depois de termos aplicado a opção gestionária no 
início do ano com deliberação uma vez que em dois mil e nove foi aplicada com despachos meus uma vez 
que só a partir de dois e dez é que a lei previa que fosse feita deliberação de Câmara, começaram a surgir 
interpretações, nomeadamente do Sr. Secretário de Estado da Administração Local, acerca do SIADAP e da 
opção gestionária colocando dúvidas quanto à aplicação às autarquias locais. Peço desculpa mas a 
interpretação era da IGAL – Inspeção-Geral da Administração Local e não do Sr. Secretário de Estado. Com 
base nessas dúvidas colocadas pela inspeção surgiu então uma ata de uma reunião em que foi deliberado, 
pelo Sr. Secretário de Estado da Administração Local, que a opção gestionária não se aplicaria nos mesmos 
moldes às autarquias locais.  

Havia aqui uma questão de fundo que é a questão essencial, que nós dirimimos neste momento com a 
IGAL, que é até que ponto é que as autarquias, não tendo aplicado o SIADAP na mesma data em que a 
administração central aplicou, tinham legitimidade para aplicar o SIADAP havendo um ano, pelo menos, de 
hiato entre a aplicação a uma instituição e outra. O que nós concluímos, como de resto a maior parte dos 
juristas que interpretaram estas coisas concluem, é que, primeiro, os trabalhadores não podem ser 
penalizados pelo facto de não haver um ano de avaliação efetiva e por outro lado a própria lei pressupõe, e 
explícita, exatamente como proceder nos casos em que não há avaliação e foi o que nós fizemos. O ano de 
diferença entre a aplicação do SIADAP aqui e a avaliação anterior, nós aplicámos aquilo que era possível e 
consideramos que os trabalhadores estavam avaliados todos os anos e com isso podia ser aplicada a opção 
gestionária. 

Essa é uma questão que continuou a ser sobre essa forma ou outras, porque tanto quando fomos sabendo 
entretanto há posições diferentes da IGAL nas várias inspeções que foi fazendo, mas numa inspeção feita 
especificamente sobre a questão da opção gestionária a IGAL diz que a Câmara de Palmela teria procedido 
ilegalmente na medida em que a opção gestionária não era aplicável às autarquias e com base nisso 
contesta a nossa aplicação. Nós recebemos o relatório da IGAL, contestámos o relatório e ainda não temos 
resposta a este contraditório. Isto aconteceu precisamente em Janeiro de dois mil e doze e até à data não 
temos resposta ao nosso contraditório. 

O que se passa e o que ficamos a saber relativamente ao processo de Setúbal não é muito, sabemos que há 
nuances entre os vários processos até porque as Câmaras têm despachos em datas que são diferentes. No 
nosso caso uma das nossas posições de fundo diz respeito ao facto de primeiro não concordarmos com a 
solução interpretativa uma vez que achamos que não se poderia aplicar às Câmaras Municipais mas, mesmo 
que se aplique, o que se passa é que essa solução interpretativa que é dada pelo Sr. Secretário de Estado 
acontece em julho ou agosto de dois mil e dez e nós tínhamos aplicado a opção gestionária em janeiro 
desse mesmo ano. Seja o que for, que se diz ou que possa ser defendido o que é facto é que para todos os 
efeitos se trata porventura duma interpretação que não pode fazer efeito sobre quem já tinha aplicado, 
quando muito reportaria a situações que viessem a acontecer depois. 

E foi isto que aconteceu, em dois mil e onze nós já não podíamos a opção gestionária por força da Lei do 
Orçamento de Estado que impedia que se aumentassem os gastos com pessoal. Nós achámos que tínhamos 
cumprido a lei, achamos que cumprimos a lei e foi nesse sentido que não acatámos a leitura que a IGAL 
fazia e é nessa perspetiva que continuamos a estar nomeadamente enquanto não houver a conclusão do 
procedimento por parte da IGAL. 
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Sr. Membro da Assembleia, penso que neste momento não é relevante quaisquer afirmações da nossa parte 
sobre o que faremos em função da posição da IGAL. Acho que devemos analisar em concreto, devemos 
poder olhar para as posições que forem tomadas, ver a sua substância e em função disso determinaremos o 
caminho a seguir. Agora, claramente, a nossa posição é agirmos legalmente e queremos fazer valer essa 
posição. Sabemos que a ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses que entretanto realizou 
uma reunião específica sobre este assunto pediu uma tomada de posição ao Governo no sentido de clarificar 
esta questão e aguardamos que todas coisas surtam efeito.” 

 

Período da Ordem do Dia   

  

Ponto Um – Informação da Presidente da Câmara acerca da atividade 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:   

“Sra. Presidente, continua a ter a palavra se faz favor.” 

 

Sra. Presidente da Câmara:  

“Sr. Presidente, se não me levar a mal e se os Srs. Membros da Assembleia também não se incomodarem eu 
estaria disponível para as questões que quisessem colocar e não faria leitura da Introdução até porque a 
seguir teremos um ponto provavelmente longo.” 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Penso que todos terão a informação escrita pelo que concordo com o proposto. Se alguém quiser colocar 
alguma questão faça favor. Não havendo passaríamos então ao ponto dois.” 

 

 

Ponto Dois – Prestação de Contas 2011 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Sra. Presidente da Câmara faz favor se quiser, e se entender, aduzir mais alguma questão à proposta.” 

 

Sra. Presidente da Câmara: 

“Sr. Presidente, eu reportar-me-ia de facto à própria Introdução que consta do documento e que 
basicamente o carateriza. Nós tivemos em dois mil e onze um ano bastante particular naquilo que diz 
respeito ao acentuar da tendência que se tinha iniciado em dois mil e nove com a receita a diminuir em 
algumas das suas rubricas mais emblemáticas.  

Ainda antes da questão da receita gostaria de dizer que tivemos neste ano um trabalho muito acentuado de 
procurar adaptar toda a despesa do município, e as próprias prioridades que tínhamos definido, em função 
da situação financeira que se revelava e confirmava durante o próprio ano de dois mil e onze, que foi aliás 
muito acentuada neste ano. 

A asfixia financeira dos municípios foi indiscutivelmente sublinhada durante todo este exercício e o que 
aconteceu foi que também com a completa estagnação económica do país, e dos municípios em concreto, 
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com a suspensão de investimento públicos e com a falta de incentivos ao desenvolvimento económico houve 
um reflexo imediato nas receitas municipais que se traduziu naquilo que a nossa prestação aqui demonstra. 

Nós ainda assim procuramos manter alguns dos nossos compromissos, e é visível na atividade que o 
conseguimos fazer, nomeadamente no acesso aos serviços públicos essenciais por parte dos cidadãos. É 
nesse contexto que tivemos algumas atividades muito importantes, eu sublinharia por exemplo a instalação 
da nossa Loja do Cidadão em Pinhal Novo, a criação da Loja Móvel do Cidadão com base no nosso projeto 
de viatura de atendimento municipal que passou a ser loja móvel a partir do momento em que se passaram 
a prestar naquela viatura serviços que são da responsabilidade da administração central.  

Continuamos o nosso trabalho na área da educação, como é sabido, com a continuação da implementação 
da cobertura da rede pré-escolar do concelho que atinge neste momento uma cobertura superior a noventa 
por cento, entre a rede privada, rede pública e rede solidária. Isto aconteceu justamente com a abertura 
duma segunda sala para o pré-escolar em Lagameças e tivemos muitas intervenções de beneficiação e 
manutenção em vários estabelecimentos escolares. 

Tivemos um trabalho intenso no plano cultural sobretudo que visou, ainda assim com todas as dificuldades 
financeiras e económicas, manter uma programação cultural diversificada, rica e com qualidade que foi 
possível através do acolhimento de propostas de programação em coprodução.  

Fizemos, e tivemos, um trabalho intenso de reprogramação de muitas atividades e de revisão de muitos dos 
protocolos com os nossos parceiros locais justamente na tentativa, face às dificuldades económicas, de 
mantermos ainda assim apoios que não pusessem em causa a existência muitas vezes dos nossos parceiros 
mas que claramente contribuíssem para reduzir a nossa despesa. Conseguimos manter os projetos 
tradicionais na área da cultura, com o conjunto das iniciativas que de há muitos anos a esta parte 
desenvolvemos.  

Tivemos, ainda assim, durante o ano de dois mil onze a oportunidade de receber aqui algumas iniciativas de 
caráter internacional nomeadamente exposições. Uma delas foi uma exposição promovida pela Fundação 
Barrié e o Ministério da Cultura de Espanha, designada “Pórtico Virtual – As Chaves do Restauro do Pórtico 
da Glória na Catedral de Santiago de Compostela”, que recebeu milhares de visitantes em dois meses. 
Recebemos ainda uma conferência mundial de fotografia panorâmica que reuniu cento e cinquenta 
fotógrafos de vinte cinco países.  

Conseguimos manter muitos dos nossos projetos na área do desporto, por exemplo o “Mexa-se em Palmela” 
que é um projeto que reúne e mexe com muitas pessoas. 

Ainda algumas outras atividades que, ainda assim, merecem destaque conseguimos, com todas as 
dificuldades financeiras, concretizar um conjunto de obras que são importantes como por exemplo obras de 
abastecimento de água, obras de remodelação de redes, obras que aconteceram com a intervenção direta 
dos nossos serviços e que efetuaram dezenas de intervenções de beneficiação e de reparação das redes 
existentes. Tivemos obras concretizadas no domínio da rede viária, por exemplo o caminho de acesso à 
escola do Forninho, em Poceirão; a rua das Sesmarias do Pato, em Marateca; uma parte da rua dos Três 
Concelhos, em Quinta do Anjo; uma pequena intervenção de renovação de pavimento na circular sul, em 
Quinta do Anjo; uma renovação de pavimento na EM 575, na zona da Lagoa da Palha; iniciamos a obra do 
caminho 1054, em Vale de Barris; foi adjudicada a drenagem e pavimentação da Azinhaga dos Carvalhos, 
em Palmela, obra de grande significado; fizemos com recurso a administração direta mais de um milhar de 
intervenções de melhoria na rede viária com execução de calçadas, passeios, com intervenções no reforço 
da segurança rodoviária, com intervenções para renovar ou melhorar a sinalização em todas as freguesias 
do concelho. 

Conseguimos manter muitas das nossas atividades mais tradicionais também na área do turismo e 
atividades económicas e conseguimos, ainda assim, honrar praticamente os compromissos que tínhamos 
com os parceiros locais ainda que com base numa redução dos valores dos apoios concedidos. 

Tudo isto aconteceu num contexto que do ponto de vista financeiro eu gostaria de, eventualmente ainda 
que sumariamente, procurar caraterizar. Nós tivemos uma quebra de receita significativa, concretamente 
face ao ano dois mil e dez ela foi de quase cinco por cento mas já tinha sido de mais treze por cento no ano 
dois mil e dez face a dois mil e nove. Isso significa uma diferença, por exemplo, entre dois mil e nove e dois 
mil e onze de oito vírgula sete milhões de euros de receitas, um decréscimo muito acentuado. Os impostos 
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diretos, que têm um peso muito significativo na nossa receita, apresentaram uma diminuição de mais de 
doze por cento sendo o mais relevante o IMT (Imposto Municipal de Transmissões) que por si só apresentou 
uma quebra de mais de cinquenta e seis por cento. Não se concretizaram igualmente receitas significativas 
provenientes de operações urbanísticas já aprovadas e que esperávamos que pudessem ter acontecido. Com 
tudo isto temos uma taxa de execução da receita que foi de setenta e dois vírgula quatro por cento tendo 
sido concretizados quarenta e um milhões de euros. 

No capítulo da despesa foram efetuados pagamentos no valor de quarenta milhões, dos quais quinze vírgula 
nove milhões afetos diretamente às grandes opções do plano. A taxa de execução de pagamentos foi de 
setenta vírgula dois por cento que significa uma diminuição em relação ao ano anterior. As despesas com 
pessoal tiveram um valor de dezoito vírgula três milhões de euros, tiveram um decréscimo de seis e meio 
por cento comparativamente com o ano anterior e as transferências correntes e de capital sofreram 
igualmente uma redução significativa de dezanove e meio por cento no caso das transferências correntes e 
de vinte e um vírgula quatro por cento no caso das transferências de capital. 

Foram pagos dois vírgula seis milhões de euros de investimentos, tendo sido verificado atraso na execução 
de investimentos previstos concretamente naqueles que resultavam da intervenção no âmbito do QREN na 
requalificação do centro histórico, também as infraestruturas em alvarás de loteamento, concretamente em 
Val’ Flores, em substituição dos titulares de alvará, o Quartel da GNR de Palmela e esta obra de drenagem e 
pavimentação da Azinhaga dos Carvalhos que em boa parte será financeiramente executada agora durante 
o ano de dois e doze. 

Depois temos um aspeto que é relevante no nosso orçamento que tem que ver com o facto de termos tido 
na rubrica de aquisição de bens e serviços, que registou um valor de pagamentos de onze vírgula quatro 
milhões de euros de termos aí um valor de cerca três vírgula cinco milhões de euros de faturação transitada 
do ano de dois mil e dez que não pôde ser paga durante aquele ano e que claramente influencia e altera os 
valores do ano de dois mil e onze. 

Finalmente as receitas correntes foram superiores às despesas correntes e com isso cumprimos o princípio 
do equilíbrio orçamental.  

Do ponto de vista financeiro foi um ano muito difícil e que nós procuramos, do ponto de vista da atividade 
do município e da gestão do plano e do orçamento, ainda assim adequá-los o melhor possível ao 
comportamento que entretanto verificamos na receita. 

Sr. Presidente, Srs. Membros da Assembleia, estou naturalmente à disposição de todos para as questões que 
entendam colocar.” 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Meus Senhores, alguém quer intervir neste período colocando questões?” 

 

Sr. José Braz Pinto do PS: 

“Minhas senhoras e meus senhores cá estamos outra vez a cumprir a velha formalidade de afirmar o já 
afirmado, de repetir e ver repetido discursos já pronunciados, voltar a esgrimir os mesmos argumentos 
próprios ou da respetiva vereação, fazer propostas que o executivo não acolhe, de ouvir as cada vez mais 
gastas e desenquadradas contra-argumentações do executivo cada vez mais desgastado pela 
inevitabilidades das suas próprias opções, em suma a confirmar a realidade da cultura democrática 
portuguesa. Quando existe uma maioria absoluta no poder, esta entra numa espécie de autismo político, só 
vê as suas opções, só acredita nas suas verdades e tenta arrastar, às vezes penosamente, o mesmo ato até 
que o pano caia com a morte teatral do ator principal. 

Fala-se muito no debate político nos executivos municipais pluripartidários e nos perigos de não haver uma 
assembleia que faça o escrutínio do trabalho daqueles. Mas, para além da consolidação da prática 
democrática, qual é a real utilidade daquele debate político? Qual a utilidade daquele escrutínio? Não há 
inflexão nas políticas seguidas, a argumentação ou propostas da oposição ou não são conhecidas ou são 
pouco explicitadas pela comunicação social. Os munícipes, profundamente desmotivados, conhecedores da 
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prática política das maiorias absolutas sabendo que as propostas destas são sempre as únicas seguidas não 
sentem interesse em assistir a atos de final pré-anunciado. Resultado: reunião de Câmara, e desta 
Assembleia, desertas ou assistidas pelos responsáveis técnicos desta casa e pelos profissionais da 
comunicação social e ambos, na maior parte das vezes, por dever de ofício. 

Vamos então analisar mais uma prestação de contas que mais parece uma exibição de filme num daqueles 
cinemas de exibição contínua, as cenas repetem-se e quem assiste pode ver por vezes intermináveis o 
mesmo filme ao contrário da canção de Pedro Abrunhosa “Vamos fazer o que já foi feito”. Esta prestação de 
contas só espelha aquilo que nós oposição já antevíamos, e afirmávamos, na discussão do orçamento de 
dois mil e onze. Este documento, no início, previa cinquenta e oito vírgula três milhões de euros de receita, 
posteriormente dotado com cinquenta e seis vírgula nove milhões acabou por ter uma execução de quarenta 
e um vírgula três milhões, isto é uma taxa de execução de setenta e dois vírgula quatro por cento. 

Ora em vinte e oito de novembro de dois mil e onze os nossos vereadores apresentaram uma proposta, 
chumbada pelo executivo, que recomendava a consideração de um plafond de receitas para dois mil e doze 
na ordem dos quarenta e seis milhões de euros por considerar que esta seria uma estimativa realista. O 
executivo sabia que tínhamos razão mas repetiu neste orçamento, no que está a correr não o que estamos a 
analisar, o mesmo erro que estamos agora a considerar em relação ao ano anterior. A proposta, como todos 
estão lembrados, dizia nomeadamente que: “... o plafond a considerar no orçamento municipal de dois mil e 
doze fosse de quarenta e seis mil euros de acordo com a estimativa realista de receitas máximas 
arrecadadas.” 

A bancada socialista, pela minha própria voz, quando da discussão do orçamento para o ano corrente 
questionou a Sra. Presidente acerca de uma previsão irrealista de doze milhões de euros em loteamentos e 
obras, que a Sra. Presidente teve ocasião de agora dizer que não se realizaram ou que não se realizaram 
todas aquelas que pretendia fossem realizadas. Todos sabíamos pelo acontecido, visto que já tinha 
acontecido no ano anterior, nomeadamente neste que estamos agora a analisar que era uma verba 
irrealizável mas a insistência neste bluff continuou. 

Do orçamento em análise e dos doze vírgula seis milhões de euros expectados em loteamento e obras só se 
realizaram três vírgula cinco milhões, ou seja nove vírgula um milhões ficaram por realizar, ou seja setenta e 
dois vírgula dois do previsto, ou seja tínhamos razão para apresentar a proposta de alteração do orçamento 
deste ano ou seja mais uma vez o executivo chumbou uma proposta realista. 

Estamos fartos de afirmar, e continuamos a fazê-lo até que a voz nos doa, que a inclusão desta verba é só 
cosmética orçamental para que a previsão de receitas seja igual à previsão de despesas. Isto é grave se 
pensarmos que estamos a falar de um desvio de cálculo de cerca de dezasseis por cento das receitas, uma 
constante que se verificou em três anos e se a teimosia continuasse vai verificar-se em todo este mandato. 
Vejamos: 

Em dois mil e dez previa-se uma receita de cinquenta e oito vírgula seis milhões de euros, realizámos 
quarenta e três vinte e um ou seja setenta e três vírgula nove. Em dois mil e onze orçamentamos cinquenta 
e seis vírgula nove milhões e realizámos quarenta e um vírgula três ou seja setenta e dois vírgula quatro. Em 
dois mil e doze teimou-se no mesmo orçamentando cinquenta e seis milhões de euros que incorpora um 
empréstimo de curto prazo de dois milhões de euros. Infelizmente o futuro vai-nos revelar que o 
desequilíbrio vai continuar ou mesmo agravar-se. 

Porque não se fazem orçamentos realistas? Porque estamos sempre a verificar desvios nas prestações de 
contas? A resposta é simples. Porque não haveria cobertura para despesas que não se conseguem conter 
dentro do razoável: Porque a Câmara criou encargos adaptados às situações favoráveis e quase constantes 
dos anos que passaram, anos que nós apelidámos de “vacas gordas”, e apesar dos avisos constantes da 
oposição nada fez de profundo para corrigir este rumo das circunstâncias. Agora empurra dívidas e encargos 
para os anos seguintes como uma dona de casa que ao invés de limpar a sala varre o lixo para debaixo do 
tapete. Parece dentro das suas opções políticas não ser possível baixar substancialmente as receitas. 
Perante a impossibilidade dentro das mesmas opções de aumentar as receitas não há cosmética que nos 
valha. Vão crescendo as dívidas transitadas e os empréstimos enquanto houver capacidade de 
endividamento e de crédito. 
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Como não se vê vontade de mudar opções o executivo vai caminhar paulatinamente para um abismo para o 
qual ajuda a empurrar as pequenas empresas que ainda concedem crédito, isto é a Câmara em vez de ser 
motora da economia do concelho ainda ajuda quase involuntariamente a estrangulá-lo. 

Infelizmente acertámos quando dizíamos que em dois mil e doze estaríamos a discutir um défice transitado 
de mais de uma dezena de milhões de euros. De facto a evolução desta verba tem sido a seguinte: Em dois 
mil e nove transitaram cerca de cinco vírgula dois milhões de euros, em dois mil e dez cerca de seis vírgula 
quatro milhões de euros, em dois mil e onze cerca de oito vírgula oito milhões de euros e em dois mil de 
doze a verba transitada para dois mil e onze foi amaciada por uma renegociação das dívidas à AMARSUL e 
SIMARSUL que permitiu não entrar em linha de cálculo com cerca de um vírgula três milhões de euros. Não 
nos enganemos, as dívidas podem ser renegociadas mas não deixam de ser dívidas e obviamente irão 
sobrecarregar os anos seguintes pelo que a nossa previsão pode estar errada por insuficiência. 

Façamos um pequeno exercício, se somarmos aos vinte e um vírgula sete milhões de empréstimos a longo 
prazo com as dívidas a curto prazo teremos um total de cerca de trinta milhões. Se pensarmos que as 
receitas realistas da Câmara são cerca de quarenta milhões, se pensarmos que as dívidas transitadas estão a 
crescer uniformemente a cerca de um e meio a dois milhões por ano, se pensarmos que a amortização dos 
empréstimos é pouco maior que o crescimento das dívidas transitadas se não for alterada radicalmente a 
situação aumento de receitas geradas pela Câmara ou por transferência do poder central, ambas pouco 
previsíveis, dentro de dois anos teremos comprometidas quase a totalidade das receitas de um ano de 
exercício. 

Não quero ser “velho do Restelo” mas esta visão não é preocupante nem assustadora, é aterradora. E tanto 
mais se pensarmos que os encargos com os empréstimos bancários absorvem cerca de dez vírgula seis do 
orçamento quando os protocolos com as Juntas se ficam por um vírgula cinco. 

Na apresentação desta prestação de contas a Sra. Presidente cita uma queda de receitas sem explicitar, e 
julgo que agora também não explicitou, o que confunde e pode induzir em erro. Vejamos o que aconteceu 
com as receitas ao longo dos três últimos anos:  

- Em dois mil e nove foram cerca de cinquenta e quatro milhões de euros que incorporavam nove mil nove 
vírgula dois milhões de euros de empréstimos. É fiável pensarmos que as receitas geradas pela Câmara sem 
incorporação dos empréstimos foi de cerca de quarenta e quatro vírgula cinco milhões de euros; 

- Em dois mil e dez foram de cerca de quarenta e três vírgula cinco milhões de euros, incorporando seis 
vírgula um milhões de euros de empréstimos. As receitas geradas pela Câmara foram de cerca de trinta e 
três e meio milhões de euros;  

- Em dois mil e onze foram cerca de quarenta e um vírgula cinco milhões de euros, incorporando dois vírgula 
quatro milhões de euros de empréstimos. As receitas geradas pela Câmara teriam sido trinta e nove milhões 
de euros. 

Podemos dizer que as receitas geradas pela Câmara nos últimos três anos são em média cerca de quarenta 
milhões de euros por ano. Se consultarmos o quadro que está na página duzentos e trinta e cinco veremos 
que desde dois mil e seis, e em média, foi aquele valor o valor das receitas. As receitas não diminuem 
significativamente desde dois mil e seis, o que diminuiu drasticamente nos últimos anos foi a capacidade de 
endividamento. Na realidade as receitas de dois mil e oito, dois mil e nove, dois mil e dez e dois mil e onze 
estão empoladas pelos empréstimos, a crise tal como a conhecemos só começa a sentir-se fortemente em 
dois mil e nove. Como as receitas não variaram significativamente desde dois mil e seis não é sequer lógico 
atribuir os problemas orçamentais da Câmara só à crise.  

Tentando amaciar a dureza da situação na apresentação da prestação de contas, terceira linha, a Sra. 
Presidente diz: “...mantendo os princípios da equidade, eficácia e eficiência...”. É curioso que esta afirmação 
é um pouco ingénua porque é totalmente contrariada pelo expresso no quadro da página duzentos e 
quarenta e quatro “outros rácios”. Aí demonstra-se absolutamente o contrário, dois mil e onze apresentou os 
piores rácios de sempre.  

Tivemos o trabalho de ir analisar estes indicadores desde dois mil e quatro e o resultado não foi animador:  

- Em dois mil e quatro, por exemplo, as receitas recebidas tinham realizado cento e um vírgula seis;  
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- Em dois mil e cinco, oitenta e nove vírgula nove por cento;  

- Em dois mil e seis, oitenta e cinco vírgula quatro;  

- Em dois mil e sete, noventa e cinco vírgula um;  

- Em dois mil e oito, cem vírgula dois;  

- Em dois mil e nove, oitenta e um vírgula sete;  

- Em dois mil e dez, setenta e três vírgula nove;  

- Em dois mil e onze, setenta e dois vírgula quatro.  

As GOP’s executadas face às GOP’s previstas: 

- Em dois mil e quatro, oitenta vírgula um por cento;  

- Em dois mil e cinco, setenta e oito vírgula sete por cento;  

- Em dois mil e seis, setenta e quatro vírgula seis por cento;  

- Em dois mil e sete, oitenta e quatro vírgula nove; em dois mil e oito, oitenta e seis vírgula sete;  

- Em dois mil e nove, setenta três vírgula sete;  

- Em dois mil e dez, cinquenta e nove vírgula dois;  

- Em dois mil e onze, cinquenta e um vírgula nove.  

Poderíamos continuar aqui com uma série de coisas que, de facto, provam que não houve eficácia. 

No capítulo das despesas sobressai a redução das horas extraordinárias, ponto em que sempre batemos. De 
facto as horas extraordinárias baixaram em relação ao orçamento mas é curioso que a rúbrica subsídios de 
turno subiu cerca de cinquenta mil euros. Recordamos que sempre criticamos o excesso de despesas em 
horas extraordinárias e recebíamos a justificação de mais escolas, mais serviços e mais pessoal. Ora os 
dados contradizem esta afirmação, as horas extraordinárias baixarem em dois mil e dez e dois mil e onze, 
anos em que havia mais daqueles serviços que nos anos anteriores. Elaboramos um quadro que ilustra esta 
afirmação mas que também ilustra a crítica que sempre fizemos quanto aos gastos em anos eleitoralistas, 
dois mil e cinco e dois mil e nove, que foram os anos mais perdulários em horas extraordinárias. Poderei 
dizer que:  

- Em dois mil e cinco, ano eleitoral, o orçamento previa seiscentos e sessenta e oito mil e trezentos euros e 
despendeu-se em horas extraordinárias um milhão e três vírgula sessenta e nove;  

- Em dois mil e seis, que já não era ano eleitoral, foi previsto trezentos e sessenta e um vírgula treze e 
gastaram-se seiscentos e noventa e sete vírgula oito;  

- Em dois mil e sete foi previsto seiscentos e oitenta e dois vírgula quarenta e dois e gastaram-se setecentos 
e vinte noventa e sete;  

- Em dois mil e oito foi previsto seiscentos e noventa e quatro e gastaram-se oitocentos e quarenta e quatro 
vírgula quarenta e seis;  

- Em dois mil e nove, outra vez ano eleitoral, foi previsto oitocentos e noventa e dois mil duzentos e 
sessenta e gastaram-se novecentos e sessenta mil seiscentos e setenta e dois; - Em dois mil e dez foram 
previstos quinhentos e noventa e dois quatrocentos e cinquenta e gastaram-se seiscentos e setenta e três 
cento e cinquenta e sete;  

- Só de facto em dois mil e onze é que foram previstos quinhentos e oito seiscentos e quinze e gastaram-se 
quatrocentos e cinquenta e cinco oitocentos e vinte sete.  

Apesar de tudo aplaude-se que se tenha feito algum corte neste sentido. 

Interrogamo-nos qual seria a real poupança se todos os anos se tivesse feito a contenção que se fez este 
ano e porque não se fez. Como dissemos em artigo de jornal, há uns tempos, a Câmara comportava-se com 
magnanimidade no tempo das “vacas gordas” quando a construção disparava com a especulação de preços 
que garantiam uma aparente estabilidade do setor. As taxas e licenças geraram fortes ingressos. Agora que 
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vem o tempo das “vacas magras” , que o setor da construção entrou em crise com o parque habitacional 
saturado e a reavaliação em baixa dos ativos imobiliários, tudo mudou.  

Não podemos negar que os constrangimentos aumentaram com cortes e legislação redutora, mas tal por si 
só não pode servir para justificar tudo nomeadamente o caminho deslizante que a Câmara tem estado a 
trilhar a caminho daquilo que nós pensamos ser uma falência técnica. Má gestão, mau planeamento e falta 
de rigor orçamental foram, a par das dificuldades impostas pela crise, os ingredientes para o quadro atual. 
Poderá a Sra. Presidente dizer que foi uma opção política mas, neste caso, há que assumir que essas opções 
nem sempre foram realistas e que os constrangimentos da crise não podem servir de capa para os todos os 
males.”  

 

Sra. Ana Sartóris do BE: 

“A interpretação de um documento desta natureza deve ser eminentemente política e é nessa medida que 
se junta um pouco com o documento anterior. Nessa medida não intervimos no ponto anterior. 

Mas, sobre o ponto anterior, suscitou-me uma curiosidade que tem a ver com o boletim municipal e 
questionar diretamente a Câmara Municipal de Palmela no sentido de, ao abrigo da legislação em vigor, 
quais os mecanismos que os partidos da oposição têm ao dispor em Palmela para poder escrever para o 
boletim municipal. 

Relativamente ao documento concreto em debate neste ponto temos aqui várias questões e como já referi 
eminentemente políticas. Desde já pedir desculpa pelos meus apontamentos e pela forma desorganizada de 
ter aqui a informação, mas são essencialmente questões e alguns pareceres sobre algumas iniciativas que 
curiosamente se descobrem apenas na leitura deste documento, o que revela alguma carência na divulgação 
tanto mais quando elas são tão importantes para a comunidade. 

Vamos por partes. Relativamente às matérias relacionadas com dívida a terceiros, esta semana foi tornada 
pública a dívida de alguns municípios da península de Setúbal relativamente à Simarsul e de facto Palmela 
está no pódio dos devedores. Gostaríamos de saber que mecanismos pretende a Câmara desenvolver no 
sentido de pagar esta dívida e que razões para estarmos no pódio sobre esta matéria. 

Relativamente à educação em si os anos vão passando e alguma informação continua a não ser 
disponibilizada aos cidadãos e é pena porque são dados fundamentais sobre o concelho, as suas gentes, 
sobre a sua forma de organização e de participação cidadã. Uma das questões tem a ver com a carta 
educativa que continua a não estar disponível ao cidadão através do site da Câmara e era importantíssimo 
que tal estivesse, tanto quanto é referido na prestação de contas que houve um parecer do Conselho 
Municipal de Educação sobre as alterações à monitorização da carta educativa. Não só não conhecemos a 
carta educativa via o seu site como também os pareceres e as alterações que vão sendo feitas. Aliás sobre o 
Conselho Municipal de Educação toda a sua atividade permanece algo escondida porque no site da Câmara 
Municipal as únicas coisas que estão disponíveis são atas de dois mil e dez, no entanto a prestação de 
contas de dois mil e onze refere que o Conselho Municipal de Educação foi mantendo a sua atividade. 

Aliás sobre a questão das atas apenas uma nota sobre a Assembleia Municipal que está em falta no site da 
Câmara a ata número quinze correspondente à sessão de vinte e oito de abril, que é a única ata que está 
em falta na parte da Assembleia Municipal. 

Relativamente à sinistralidade dos trabalhadores verifica-se um aumento. O Bloco de Esquerda gostaria de 
saber que mecanismos estão a ser adotados no sentido de tentar minimizar estes valores de sinistralidade 
ao nível laboral que têm vindo a aumentar. Aliás há até um valor que diminuiu no ano anterior, em dois mil 
e dez, e que em dois mil e onze volta a ser trinta e seis que é exatamente o mesmo valor que tinha sido em 
dois mil e nove e dois mil e oito.  

Seria também interessante conhecer, e aqui parece haver alguma disparidade na junção da informação, que 
tem a ver com os totais dos custos efetivamente tidos com alguns setores. Por exemplo qual foi o total do 
valor despendido com a componente saúde, qual foi o total despendido com a componente ação social isto 
em termos da própria organização da informação que nalguns casos aparece e noutros não e seria 
interessante haver alguma coerência na apresentação destes aspetos. 
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Também seria interessante, relativamente à habitação, compreender qual a aplicação concreta e efetiva do 
orçamentado para a reabilitação urbana virada para a habitação. Não é só no âmbito do centro histórico, e 
não estamos a aqui a pôr em causa essa reabilitação que é necessária evidentemente, mas seria 
interessante distinguir a reabilitação urbana virada para a comunidade exterior da preservação do 
património exterior mas também compreender que parcela é que está virada para a reabilitação urbana 
destinada à reabitação do centro histórico.  

Também seria muito interessante os cidadãos e cidadãs do concelho de Palmela terem conhecimento dos 
resultados do Observatório Económico e Social do concelho. Este observatório desenvolve uma atividade 
muito interessante e os seus resultados permitiriam um conhecimento mais sagaz sobre o concelho e as 
suas particularidades de organização e problemas sociais associados. 

A propósito da cultura, o BE gostaria de saber a propósito da alteração do espaço da biblioteca de Quinta do 
Anjo e as evidentes carências de espaço físico efetivo que levam a que alguns livros não estejam 
disponíveis. E se é verdade que em Dezembro eles estavam disponíveis, e de facto eles existem, mas estão 
fechados em caixas porque não há espaço efetivo para a sua colocação. Certamente ignorância minha, aliás 
só pode, mas gostaria de saber quais os motivos que levaram à mudança de instalações porque eu como 
utilizadora assídua de bibliotecas denoto uma diminuição muito significativa na qualidade do espaço 
oferecido à população. 

Para terminar manifestar a minha surpresa, surpresa no melhor dos sentidos, porque se em fevereiro de 
dois mil e dez o BE apresentou nesta Assembleia Municipal uma proposta virada para o apoio às mulheres 
vítimas de violência doméstica, e que versava a criação também de gabinetes de apoio jurídico e psicológico 
às mulheres vítimas de violência doméstica, esta mesma Assembleia Municipal rejeitou a proposta do BE. 
Mas o que é absolutamente maravilhoso verificar é que houve uma alteração da posição da CDU 
relativamente a esta matéria e hoje o concelho tem uma oferta, tem um plano de prevenção e combate à 
violência doméstica que está em curso com gabinetes de atendimento no Poceirão e no Pinhal Novo. E 
também sobre este plano importaria conhecer o seu teor porque tudo o que tem a ver com planos deve 
estar disponibilizado na internet que é um espaço ímpar de publicitação de iniciativas e de dados concretos 
sobre o concelho e também promover uma maior divulgação deste importante equipamento disponível hoje 
através do vai e vem no concelho de Palmela.” 

 

Sr. Francisco Piteira Santos do CDS/PP: 

“Relativamente ao relatório de prestação de contas de dois mil e onze o CDS/PP apraz referir o seguinte: 
desde o início deste mandato dois mil e nove/dois mil e treze sempre que foram apresentados, na altura da 
apresentação dos mesmos orçamentos, nós nos mostramos críticos por não percebermos, e já então a crise 
se fazia anunciar com toda a força, e manifestávamo-nos quanto à evolução expansionistas dos orçamentos 
apresentados. 

Faziam-se, ou fizeram-se, nos últimos anos orçamentos retificativos. Nunca se fizeram pela diminuição como 
seria normal fazer por força de redução de redução de receitas porque seria o normal acontecer, era se não 
há receitas diminui-se o orçamento. Mas não, não era assim que se fazia.  

Por outro a execução ficou sempre aquém do orçamentado e isto explica-se porque não há receitas. No 
entanto não se percebe então que durante este mandato, apesar das dificuldades de crescimento das 
receitas, o que se verifica na realidade foi a diminuição das mesmas e por isso sempre o dissemos que não 
concordávamos com os orçamentos expansivos, apesar deste executivo da CDU teimar em ir em frente com 
o que não é possível e tendo forçado, e em contínuo, o crescimento do endividamento por via de 
empréstimos sem que se tenha verificado grandes obras de investimento sendo já recorrente a citação na 
discussão da prestação de contas ano após ano. Investimentos que não se fizeram, atrasos na execução de 
investimentos previstos, nomeadamente, e cito: requalificação do centro histórico de Palmela, 
infraestruturas em substituição dos titulares de alvará de loteamento Val’Flores, quartel do Destacamento 
Territorial de Palmela, drenagens e pavimentações, etc. 

Isto é inacreditável que é a apresentação de contas ano após ano vamos cair sempre no mesmo por isso 
não podemos estar de acordo com esta apresentação de contas. Não com o seu caráter técnico porque as 
contas e os números batem certo, dois mais dois são quatro e não detetámos nada nesse sentido que fosse 
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desprestigiante para quem elabora este relatório. No entanto, e já o fizemos aqui no passado, continuamos 
ainda aqui a perguntar pelo inventário da autarquia, documento este que completaria a forma como 
poderíamos avaliar o prestar de contas, e relembramos que o requerido pelo CDS/PP está previsto na lei e 
no regulamento desta mesma Assembleia.  

Assim o ROC (Revisor Oficial de Contas), relativamente ao relatório de contas apresentado, diz que o mesmo 
proporciona uma base aceitável para a expressão da sua opinião. É aceitável mas não é completa. E depois, 
e de acordo com o ROC, colocam-se várias reservas, reservas essas que não entendemos nós, com a 
informatização que é disponível hoje, como é que os serviços só praticamente no dia trinta de abril, no final 
do mês, no último dia para fazer a discussão destas contas nós estejamos aqui a discutir sem que tenhamos 
capacidade sequer para fazer aqui pedidos de alteração, porque o que ficar aqui hoje dito está dito não 
podemos estar aqui a alterar o relatório de contas de dois mil e onze em contínuo pelo ano dois mil e doze 
fora. Dizia a páginas tantas, que a respostas obtidas no âmbito da confirmação de saldo de fornecedores e 
na base das mesmas não lhe permitem garantir a fiabilidade dos saldos, o que constituí uma limitação no 
âmbito do trabalho ROC, e por aí fora.  

Nomeadamente, e já aqui nos interrogamos bastante sobre esta aquisição, em dezasseis de fevereiro de 
dois mil e onze o Município deliberou adquirir o património da ADREPAL com um contrato promessa de 
compra de um milhão e trezentos mil euros, números redondos, não foi devidamente inserido na rubrica 
correta. Isto não é aceitável estarmos aqui a discutir isto hoje tendo em vista que o relatório do ROC foi 
feito em dezoito de abril, se tivesse sido discutido em dezoito de janeiro se calhar estas coisas tinham sido 
devidamente corrigidas e nós tínhamos aqui um relatório de contas no mínimo para nos abstermos porque 
não estamos de acordo politicamente com a execução mas estaríamos de acordo com o relatório, desta 
forma não podemos estar de acordo. 

Já relativamente aos números apresentados preocupa-nos, assim como preocupações aqui apresentadas por 
outros grupos municipais, a evolução do saldo negativo das contas ano após ano. Assim no ano transato, só 
para referirmos para não estar aqui muitas delongas, tínhamos cinco milhões e meio de euros de saldo 
negativo passamos para cerca de dez mil milhões e meio, ou seja galopamos durante o ano de dois mil e 
onze cerca de cinco milhões de euros negativos, não sei onde é que isto nos poderá levar. No entanto já sei 
que se vão referir, e a Sra. Presidente com certeza poderá dizer, que isto deve-se à crise, que as coisas são 
todas negativas mas ao consultar a página duzentos e noventa e nove a visão que se nos depara, por 
exemplo, relativamente àquilo que poderá ser uma das receitas mais fortes do erário camarário é que as 
licenças emitidas para construção em dois mil e oito foram de trezentos e trinta, em dois mil e nove 
desceram para duzentos e sete, em dois mil e dez foram cento e trinta e seis, mas tiveram um saldo positivo 
em dois mil e onze para cento e quarenta, ou seja houve aqui um crescimento. Portanto não podemos estar 
aqui ano após ano a dizer que as coisas estão a correr mal porque cada vez as coisas estão piores, não até 
há aqui um quadro relativamente positivo relativamente ao último ano que é expresso neste relatório de 
contas. 

Não nos podemos sentir satisfeitos com o apresentar destas contas e para concluir diremos que vamos votar 
contra este relatório de contas, não pelo caráter técnico mas também porque se as coisas tivessem sido 
apresentadas a tempo e horas se calhar as coisas não estavam aqui como estão. Por outro lado e só para 
nos situarmos em termos de execução de obra, e um aspeto negativo, só por acaso Palmela é, em dois mil e 
doze, Cidade Europeia do Vinho. Ano após ano ouvimos, desde o início do nosso mandato como eleitos aqui 
nesta câmara, que as obras do centro histórico estavam em curso, estava a ser embelezada a nossa sede de 
concelho, no início deste ano ficámos preocupados porque as ruas estariam esventradas como foi notícia, 
mas o que nos entristece é que estas coisas vão ficando para as calendas. Por isso outro fator negativo que 
apresentamos em termos de execução orçamental é o não termos a nossa vila de Palmela embelezada como 
ela já merecia há muito tempo. Tenho dito Sr. Presidente.” 

 

Sr. Pedro Taleço do PS: 

“Boa noite a todos antes de mais.  

Irei fazer uma intervenção situada numa dúvida que me ocorreu enquanto ouvia a intervenção da Sra. 
Presidente, nomeadamente em relação aos constrangimentos necessários em relação aos apoios ao 
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movimento associativo. Consultando aqui os números o movimento associativo teve um apoio, não 
considerando as associações de bombeiros e os clubes desportivos, à volta dos duzentos e cinquenta mil 
euros. Não é um valor de grandes respostas, tendo em conta o papel imprescindível de cidadania que as 
associações representam e também o suporte muito grande à atividade em alturas em que a atividade 
municipal será necessariamente mais fraca, mas é um valor aceitável.  

Aceitável não será se nós compararmos depois com o valor que é atribuído, não em subsídio mas em 
transferência, à Palmela Desporto que é um valor que se situa no dobro. Acresce a isto que grande parte do 
apoio que é dado pela Câmara Municipal aos clubes desportivos do nosso concelho é depois paga à Palmela 
Desporto por utilização desses mesmos equipamentos o que irá reforçar esta verba com certeza.  

A dúvida aqui é só uma. Uma empresa municipal presume que haja vantagens claras de gestão, que hajam 
vantagens claras de resultados, não que fiquemos com esta ideia, e a minha dúvida é esta porque é uma 
ideia que se fica da análise dos números, que a Câmara Municipal com os seus serviços, com a sua 
estrutura, sem necessidade de duplicar estruturas de gestão mas usando para isso uma divisão, 
nomeadamente a divisão de desporto, que poderia perfeitamente assegurar esta gestão. Não estou a dizer, 
nem sei se os pressupostos se alteraram, estou a comentar os números que têm sido sucessivos em relação 
a esta necessidade da Palmela Desporto de injeções financeiras e da dúvida que nos fica se os pressupostos 
da sua criação não terão entretanto cessado e se não será vantajoso numa altura de grandes 
constrangimentos que a Câmara Municipal possa assegurar essa gestão diretamente com os seus serviços e 
com a sua divisão específica para esta matéria. É esta a dúvida. Muito obrigado.” 

 

Sr. José Cardoso de PSD: 

“Sr. Presidente ao longo dos anos quando fazemos esta Assembleia para aprovar as contas, desde dois mil e 
nove principalmente, tenho manifestado a minha preocupação porque desde essa altura não tive dúvidas 
nenhuma que as receitas que a Câmara de Palmela tinha iam ser reduzidas. Começamos a alertar a Sra. 
Presidente e com certeza que foram ouvidas porque foi dito que a Câmara já estava a fazer essa contenção 
de despesas.  

Para já acho que devo dar, como um partido que está na oposição, à Câmara Municipal de Palmela e 
felicitar, porque acho que a democracia e a política tem que ser feita assim, o PS não só pelos seus 
vereadores como pelos membros da Assembleia Municipal porque tenho tido oportunidade de ler as atas e 
vejo a intervenção que fazem, o conhecimento que têm das causas e a pior coisa que se pode fazer é 
estarmos a falar sem conhecimento de causa.  

Tendo a opinião que é justa porque cada um de nós possa ter opinião política, e é sobre a opinião política 
das decisões da Câmara que a Assembleia Municipal se deveria pronunciar e não se os números estão bem 
aqui ou bem acolá, porque isso é um trabalho dos funcionários da Câmara e nós estamos aqui para apreciar 
o trabalho político desenvolvido pelo executivo. O trabalho político dos executivos de força maioritária 
comunista têm sempre uma incidência muito grande em termos básicos daquilo que foi dito geralmente pelo 
emprego, pela saúde, pela educação, e só quem não quer acompanhar o trabalho desenvolvido pela Câmara 
é que não vê. Quem anda nisto há muitos anos normalmente faz comparações entre as autarquias que nos 
são limite e vendo como é que cada uma funciona e nota-se que há diferenças de trabalho, diferenças de 
forma de aplicarem as receitas que têm. 

Devo confessar, sinceramente, que tenho mostrado a minha preocupação e vou continuar a tê-la porque, 
infelizmente, os tempos que se aproximam não vão ser melhores que os do passado e então vou continuar a 
apelar ao executivo da Câmara Municipal de Palmela que tem que continuar a fazer este trabalho que está a 
fazer porque, infelizmente, eu percebo quando se critica que as receitas extraordinárias que o executivo 
conta com o levantamento das licenças de construção como com obras que possam ser avançadas. O 
executivo tem que prever a hipótese de essas obras virem a ser feitas e tem que contar com esse dinheiro 
como é evidente. Cuidado depois na aplicação e nos gastos porque podem não vir e se houver os gastos 
desse capital tem que fazer como tem recorrido a empréstimos bancários criando mais dívida.  

Apanhando, porque nós PSD não temos ninguém na vereação e não temos a informação que o PS tem, os 
números citados pelo nosso Membro da Assembleia Braz Pinto em que diz que os financiamentos de dois mil 
e nove, dois mil e dez, dois e onze, nove vírgula nove, seis vírgula um e dois vírgula quatro, vieram a 
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diminuir segundo os números que foram citados mas é exatamente assim. Recordo-me que houve aqui uma 
expressão que não deixei de registar, que foi da Sra. Presidente da Câmara, que a determinada altura dizia 
“... nós não fazemos obras porque não nos queremos endividar, os outros municípios vão-se endividando e 
vão fazendo obra ...”. É realmente uma opção e depois estas opções têm estes custos, havendo obra e não 
havendo receitas tem que haver endividamento. 

A minha posição como representante do PSD nesta Assembleia Municipal é dizer que eu não posso estar em 
desacordo com as políticas que a CDU aplica neste concelho porque não vejo nada que faria de forma 
diferente, tentaríamos se calhar fazer outras coisas provavelmente outras opções. Há uma coisa que eu 
tenho dito e que continuo a insistir, os funcionários das autarquias da CDU têm quase sempre maior 
quantidade de funcionários e absorvem uma parte importante das receitas do município. É uma opção 
política, temos que concordar, porque se eventualmente não houvesse este apoio se calhar eram mais 
pessoas que estariam no desemprego. Mas continuo a achar, exatamente por opção política, que o 
desenvolvimento tem que se fazer a partir de receitas e de produtividade e só conseguimos distribuir riqueza 
se a produzirmos. 

É esta a minha opinião. Eu peço, não direi desculpa porque acho que não o devo fazer, mas é exatamente o 
que me diferencia daquela bancada são as opções que nós achamos que têm que ser seguidas para obter o 
mesmo objetivo, que é melhores condições de vida. Eu pergunto quando os senhores dizem mais habitação, 
mais saúde, mais tudo, quem é que não está de acordo com isso? A única coisa que nos diferencia é como é 
que se consegue dar isso à população. Como acredito sinceramente nas pessoas, assim como acredito que o 
executivo camarário de Palmela está a fazer o melhor que sabe e que pode, também acredito que o 
executivo do Governo esteja a fazer o melhor que pode e que sabe.  

Há uma coisa que eu me quero penalizar aqui. Fiz uma vez uma intervenção em que fui muito duro e 
provavelmente não estariam habituados a isso, em relação ao PS, e devo confessar que um ano após a 
situação, dez meses depois da saída do Sócrates que foi culpado de muita coisa de mau que se fez, tenho 
que reconhecer que a influência negativa do estrangeiro agravou muito mais a crise. Não estando nada de 
acordo, como é evidente, com a forma como formos governados nos últimos anos não tenhamos dúvidas e 
não vale a pena esconder e não vale a pena dizer que a crise é do dinheiro, é dos capitalistas porque quem 
conhece o mundo sabe que o mundo roda desta forma. Não vale a pena, não há outra forma de pensar e 
dizermos isto roda assim, ou nós fazemos bem e melhor ou não temos hipóteses de competir. Acreditem 
sinceramente porque eu não estou com demagogias, não tenho ambições pessoais, o PSD infelizmente com 
dois membros da Assembleia Municipal não têm aspirações a ganhar a Câmara Municipal de Palmela, pode 
ter noutros sítios, pelo que não vale a pena estar aqui com demagogias mas acreditem, sinceramente, que 
dificilmente Portugal deixará de sair desta crise se os portugueses, todos, não perceberem que temos que 
trabalhar mais e melhor.  

Sr. Presidente, peço desculpa de ter fugido um bocado ao assunto mas tinha necessidade de dizer o que 
sentia.” 

 

Sr. Gonçalo Folgado do PS:  

“Antes de mais boa noite a todos. 

Vou começar a minha intervenção com uma pergunta: Será o território um recurso ilimitado? Pois bem eu 
não acredito que o seja, assim como certamente a maioria dos presentes. Deste modo não posso deixar de 
manifestar a minha consternação referente ao relatório de contas apresentado pelo executivo.  

Este é efetivamente um relatório que reflete uma realidade que é transversal ao panorama nacional, isto é 
as fontes de receita mais significativas do município encontram-se demasiado dependentes da atividade 
económica promovida pelo setor imobiliário e não por uma qualquer atividade produtiva que seja 
efetivamente sustentável na verdadeira assunção do termo.  

A realização de receitas para o município não pode estar tão dependente de um setor, ainda para mais de 
um que se encontra para lá de estagnado e cujo descontrole de outras épocas colocou em risco vários 
territórios tendo em conta a desenfreada e contínua forma de urbanizar e impermeabilizar o território. 
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Assim sendo, temos de nos saber reinventar criando novos modelos de subsistência que se coadunem com 
as reais capacidades de carga e apetência dos territórios e de suas gentes. Acredito que a eleição de 
Palmela como Cidade Europeia do Vinho acarreta em si não só uma grande oportunidade mas também uma 
grande responsabilidade acrescida para este executivo, pois o facto de saber ou não agarrar este tema pode 
significar uma alavancagem no sentido de se construir um modelo que nos permita afastar e quebrar com o 
atual paradigma. O desenvolvimento e revitalização do tecido empresarial ao nível do enoturismo é da maior 
importância porque só desenvolvendo a economia se conseguirá obter novas fontes de rendimento. 
Efetivamente esse desenvolvimento poderá passar pela criação de roteiros gastronómicos e turísticos que ao 
mesmo tempo que valorizem o território criem também novos postos de trabalho modernizando e 
otimizando todo um setor com imenso potencial no nosso concelho. 

Não posso deixar de fazer um parêntesis na medida em a eleição de Palmela enquanto Cidade Europeia do 
Vinho poderá trazer turistas vindos de fora do concelho, da região e até do país. Os mesmos deparar-se-ão 
com um centro histórico abandonado e sem o brio que se exige a uma cidade em pleno século XXI, porque 
não nos preparámos para este evento tendo um projeto há muito aprovado para o centro histórico. 

Termino dizendo que a saúde económica do concelho proporcionará também a saúde económica da 
autarquia. Tenho dito.” 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Há mais alguma inscrição? Não havendo dou a palavra à Sra. Presidente da Câmara.” 

 

Sra. Presidente da Câmara: 

“Obrigada Sr. Presidente.  

Tentando responder às questões colocadas, e aduzindo mais um ou outro argumento que gostaria de 
partilhar com os Srs. Membros da Assembleia, e em relação à intervenção do Sr. Membro Braz Pinto vamos 
lá ver. Quanto à leitura que faz o Sr. Membro da Assembleia acerca do orçamento invocando creio que o seu 
termo foi este “o bluff dos loteamentos”, acho que foi a propósito dos loteamentos que uso a expressão 
bluff, gostava de dizer que quando nós identificamos o valor para as receitas provenientes dos loteamentos 
fizemo-lo com base em operações concretas que estão em curso na Câmara Municipal, que estavam em 
curso na Câmara Municipal, e que por si só eram muito superiores aquela receita que nós transportamos 
aqui para o orçamento.  

Na altura em que aprovamos o plano de atividades e orçamento tivemos oportunidade de explicar isso. Por 
exemplo nós tínhamos e temos, porque infelizmente dadas as circunstância da economia em termos mais 
globais tem havido um grande retrocesso em muitas atividades, a Plataforma Logística que trabalhamos 
intensamente, trabalharam os nossos serviços acompanhados diretamente pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro 
em negociações diretas intensíssimas para a todo o custo terminar e concluir todos os passos que eram 
necessários com vista á concretização daquele investimento. Independentemente de poderem vir a pedir um 
pagamento em prestações ou qualquer modalidade que não concretizasse a receita toda na mesma altura, 
estaríamos aqui com uma ordem de valores sensivelmente de seis milhões de euros só a Plataforma 
Logística. O loteamento industrial da Penalva, ao lado da Autoeuropa, pronto, pressionadíssimo para ser 
concluído da nossa parte, é um loteamento industrial cujas taxas estavam estimadas em cerca de nove 
milhões de euros. Temos mais, prestes igualmente a serem concluídos, dois loteamentos para habitação em 
Poceirão, mais um loteamento pronto resultante duma AUGI que é o Pinheiro Ramudo. Nós estimamos para 
tudo isto um valor de doze milhões de euros, que incluía tudo isto, e dos quais realizámos três milhões. Os 
três milhões foram os tais na atividade mais miúda que o Sr. Membro da Assembleia Piteira Santos foi 
buscar dizendo que a atividade mantinha-se. Manteve-se de facto um atividade que é bem mais miúda e 
que não resulta destes tais loteamentos que nós tínhamos estimado aqui e outra atividade que depois lá 
vou. Do ponto de vista da produção de receita ficou muito aquém do que nós estimávamos mas que era 
uma receita realista como base em projetos que eram reais, que estavam a acontecer, que tinham os 
projetos concluídos e prestes a poder emitir o respetivo alvará e com isso a concretizar esta receita. A 
Plataforma Logística nós sabemos, até porque acompanhamos muito de perto com os seus promotores, não 
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está concretizada ainda a primeira fase exatamente por dificuldades financeiras de recurso ao crédito. 
Concretamente a dificuldade objetiva de se concretizar o financiamento que os seus promotores precisavam. 
Nós não fizemos “bluff” acerca dos loteamentos, identificámo-los, são estes, há outros mais, mas estes são 
os mais significativos de facto em termos de valores financeiros. 

As receitas não resultam neste caso de opções políticas até por uma razão e por aquilo que acabou por ser 
dito agora pelo Sr. Membro da Assembleia Gonçalo Folgado. Efetivamente as receitas das autarquias e a 
própria Lei das Finanças Locais está muito subordinada a uma atividade que as câmaras há muito tempo 
questionavam igualmente que é a própria receita proveniente do urbanismo. Nós temos colocado questões 
de fundo como uma repartição mais justa do conjunto das receitas, temos colocado questões relacionadas 
com a própria participação das autarquias nas receitas nacionais e aliás ter apenas uma fonte no sentido 
coletivo, isto é que os impostos que os cidadãos já hoje pagam fossem distribuídos pelo poder central e pelo 
poder local através duma Lei de Finanças Locais mais adequada e que não provocasse esta dependência das 
autarquias da própria dinâmica urbanística, principalmente. Nós estamos de acordo com isso agora não são 
as opções políticas que provocam a receita, é de facto a estrutura de obtenção da receita que está 
completamente dependente duma única fonte. É quase que um convite às câmaras no sentido, foi agora 
não porque a economia não o permite, de quem conseguir promover mais construção consegue arrecadar 
mais receita que é um modelo completamente perverso e nós sempre o dissemos. Isto para dizer que não é 
das nossas opções políticas, infelizmente, que resulta a receita. 

Sobre o nível de execução da nossa receita sublinho que com todas as dificuldades que tivemos atingimos 
resultados, tal como já tive oportunidade de dizer em reunião de Câmara, que não nos envergonham nada 
antes pelo contrário, ou seja com tantas dificuldades do ponto de vista financeiro, com tanta dificuldade na 
concretização da receita, e já vou a alguns valores, não nos envergonha nada os resultados que obtivemos. 
De resto aproveito para dizer que se os Srs. Membros da Assembleia consultarem alguns sites de algumas 
câmaras municipais vão encontrar níveis de concretização da receita de vinte cinco, vinte e oito por cento, 
vinte e dois por cento, trinta e tal por cento, bem cinquenta por cento então é uma média muito 
generalizada pelo que nós estamos a falar ainda assim de valores acima dos setenta por cento Srs. Membros 
da Assembleia e são realidades um bocadinho diferentes. 

Peço desculpa por ir misturando questões de uns e outros Srs. Membros mas às vezes acho que se adequa 
mais.  

Por exemplo, juntaria a isto a questão do comportamento da receita quando se diz, penso que foi o o Sr. 
Membro Piteira dos Santos que colocou a questão do comportamento da receita, afinal as receitas não 
decrescem assim tanto ou talvez o Sr. Membro Braz Pinto agora estou na dúvida. Vamos lá ver nós tivemos 
em dois e oito, e vou falar dos impostos diretos em conjunto, tivemos vinte e um milhões de euros; em dois 
mil e nove tivemos dezoito vírgula sete milhões de euros; em dois mil e dez tivemos dezassete vírgula um 
milhão de euros e em dois mil e onze tivemos quinze milhões de euros. De dois mil e oito com vinte um 
milhões de euros para dois mil e onze, quinze milhões de euros, eu pergunto se esta quebra só nos 
impostos diretos não é por si só reveladora daquilo que é uma verdadeira quebra da receita. Não estou a 
falar de orçamentos que cresceram à conta, isto é, não estou a falar de orçamentos que diminuíram porque 
nós não fomos capazes de os executar, estou a falar de orçamentos que tiveram de se adaptar a um 
decréscimo concreto, real da receita. Por exemplo só para referir o IMT, repito o que já o tinha dito na 
introdução, que teve em dois mil e oito e dois mil e nove um valor de cinco vírgula nove milhões de euros, 
em dois mil e dez teve cinco vírgula sete milhões de euros e em dois mil e onze teve dois vírgula quatro 
milhões de euros, ou seja tem uma quebra de mais de cinquenta e seis por cento e isto é real e é receita 
objetiva, é uma questão de consultar os documentos.  

Quando falamos de impostos indiretos verifica-se que em dois mil e oito tivemos uma receita de seis vírgula 
um milhões de euros e depois em dois mil e nove tivemos um vírgula cinco milhões, em dois mil e dez um 
vírgula sete milhões e em dois mil e onze subiu novamente para três vírgula cinco milhões. Mesmo assim 
voltando a comparar com dois mil e oito é de seis vírgula um milhões para três vírgula cinco milhões em dois 
mil e onze, esta é outra quebra concreta duma receita muito importante. 

Tivemos valores que não interessam porque os impostos abolidos tinham que acabar um dia, é verdade mas 
durante muito tempo significaram receita. Em dois mil e oito ainda significaram um milhão e seiscentos mil 
euros e este ano setenta e dois mil euros, então mais isto não são receitas? São, não interessa se são 
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atrasadas ou não foram receitas. Há diferenças muito significativas no comportamento da nossa receita, 
apenas para referir alguns dos valores mais significativos.  

Isto tem que se traduzir na atitude e no orçamento da Câmara. O que é que nós fizemos? Foi procurar 
justamente adequar o comportamento de algumas das nossas despesas exatamente à receita que tínhamos 
à disposição. E esta é a grande questão, como é que nós passamos de um orçamento que teve um 
comportamento ao nível da receita não concretizado, claramente, e que nos criou muitas dificuldades para o 
documento que entretanto apresentamos. O que fizemos foi acomodar a despesa naturalmente à receita 
que entretanto conseguimos ter e isto conclui no final por um resultado que é muito significativo e que é o 
seguinte: a dívida preocupa-nos sem dúvida e o crescimento da dívida nos últimos anos, e a dívida a 
terceiros preocupa-nos. A propósito disto dizer também que em alguns momentos os Srs. Membros da 
Assembleia juntam dívidas de curto prazo com dívidas de longo prazo o que dá uma caraterização 
completamente diferente da situação da dívida. Nós aqui estamos a referir-nos em concreto à dívida a 
terceiros, excluindo desde logo o empréstimo de dois milhões que está aqui e é de curto prazo para 
financiamento de tesouraria e que frequentemente aparece misturado nas análises que são feitas. Dizia eu 
que esta nossa adequação do orçamento e da nossa atividade à receita que finalmente realizamos teve 
como resultado que, ainda assim, o aumento da dívida embora aconteça é inferior, peço desculpa, a receita 
diminui muito mais do que a dívida aumentou. Nós conseguimos ainda assim com uma situação de quebra 
de receita muito acentuada aumentar apenas relativamente a dívida, faço-me entender?  

Este é um dado que é muito importante e nós verificamos isso exatamente em alguns dos documentos, 
sendo uma questão que resultou da nossa discussão na Câmara que aproveito, já agora, para trazer aqui e 
que tem que ver com os custos efetivos do ano. Quando nós observamos a demonstração de resultados que 
aparece na página duzentos e sete, temos os custos do ano ou seja são os custos que nos permitem 
distinguir entre o que são efetivamente o exercício do ano sem contabilizar os pagamentos em atrasos, ou 
seja a dívida. Aqui verificamos claramente que o montante dos valores, aliás o indicador dado pelo resultado 
líquido do exercício, do resultado em dois mil e onze e o resultado em dois mil e dez é claramente diferente, 
ou seja nós terminamos o ano com um saldo negativo de cinco virgula quatro milhões e ano anterior tinha 
sido de dez milhões. Isto significa que há uma evolução significativa da nossa parte e que tem que ver 
apenas com o comportamento da despesa na medida em que o comportamento da receita foi muito mais 
acentuado no sentido do seu decréscimo. Há aqui um esforço e uma adaptação da gestão à situação clara 
de dificuldade ao nível da receita.  

Como é que fizemos isto? Fizemos isto tomando algumas medidas concretas reduzindo, por exemplo, 
despesas. Repito, é importante e eu invoquei esta questão da página duzentos e sete a propósito do custo 
efetivo do ano que é dado aqui nesta demonstração de resultados para dizer que, por exemplo, na Câmara 
Municipal nós discutíamos em torno do custo das comunicações que aparece globalmente no orçamento com 
o valor superior a um milhão de euros que parecia um valor muito superior aquele que tinha sido no ano 
anterior. É preciso distinguir que esse custo do milhão de euros tem incorporado pagamentos em atraso, os 
custos efetivos das comunicações são em dois mil e onze de quatrocentos e quarenta e sete mil euros 
contra os quatrocentos e setenta e um mil euros de dois mil e dez. Tem aqui uma quebra de cinco por cento 
que significa, excluindo algumas dimensões mais pequenas das comunicações como CTT, que temos na 
prática cerca de seiscentos mil euros de pagamentos atrasados. Os custos do ano foram quatrocentos e 
quarenta e sete mil euros o que evidencia um exercício de grande disciplina e de grande contenção 
orçamental. Em relação à limpeza de instalações tivemos no ano de dois mil e dez um gasto de duzentos e 
trinta e oito mil euros, temos no ano de dois mil e onze um gasto efetivo de cento e noventa e um mil euros 
que significa menos dezanove vírgula oito por cento. Claro que isto resulta de uma análise mais fina do 
orçamento, Srs. Membros da Assembleia, que eu percebo que é mais difícil de fazer neste documento mas 
perguntemos.  

O caso dos combustíveis é um caso paradigmático, quando todos sabemos que o preço da gasolina 
aumentou brutalmente nos últimos anos, nomeadamente no ano de dois mil e onze que aumentou cerca de 
onze por cento no caso da gasolina e creio que dezoito por cento no caso do gasóleo. Com aumentos desta 
natureza nós conseguimos reduzir o combustível, em volume de litros, em vinte por cento aliás mais de vinte 
por cento e em preço oito e meio por cento do que em dois mil e dez. Isto significa que é do lado da 
despesa que nós atuamos claramente porque limitados do lado da receita, naturalmente, fizemos algumas 
coisas como se pode ver na lista das várias taxas que ainda assim cobramos. Fizemos alguma coisa e 
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esforçámo-nos muito do lado da receita para otimizar tudo aquilo que podemos fazer, mas esforçámo-nos 
sobretudo do lado da despesa que era isso que estava ao nosso alcance. 

Em relação a outras questões e concretamente às questões levantadas pela Sra. Membro Ana Sartóris sobre 
o boletim municipal, quero dizer que é o boletim da atividade municipal ou seja, não é o boletim de espaço 
de intervenção dos partidos onde cada um de nós diz o que lhe aprouver. Nós tivemos inclusivamente há 
anos atrás, em dois mil e seis ou dois mil e sete, uma participação desculpem mas não me lembro do nome 
à entidade reguladora precisamente sobre uma questão semelhante por não dar espaço aos membros da 
oposição e nós de facto advogamos isto mesmo, que o boletim sendo o boletim da atividade municipal 
reflete a atividade municipal que é atividade que a Câmara desenvolve através dos seus serviços, nos vários 
espaços. Não havendo neste caso por parte dos partidos da oposição atividade na Câmara Municipal no que 
aos serviços e aos pelouros diz respeito não nos parecia razoável que tivesse de constar no boletim. Aliás a 
própria lei diz isto, é o boletim da atividade municipal. 

Relativamente às dívidas à SIMARSUL, elas aparecem como têm que aparecer. Ou seja, significa que 
aparece aquilo que não está tratado do ponto de vista do acordo de pagamento, isso sim é uma dívida sem 
acordo que tem que estar aqui mencionada, o que tem acordo de pagamento aparece mas tratado de outra 
maneira, aliás como pode ser identificado nos documentos. Aproveitava para dizer que nós não estamos no 
pódium, porque são três lugares, e nós não estamos nos três mais devedores. Infelizmente a dívida dos 
municípios tem vindo a aumentar porque a tarifa também tem vindo a aumentar, e isso resulta do modelo 
que nós já na altura tínhamos muitas reservas mas acabamos por ser empurrados para ele, o modelo dos 
sistemas multimunicipais. Se não fosse este modelo de associação era-nos legalmente vedada a 
possibilidade de recorrer aos fundos comunitários e o que é facto é que acabamos por ser excluídos, pelo 
menos em montantes em condições de igualdade em relação a outras regiões do país, nomeadamente dos 
acessos ao fundo de coesão e ainda hoje estamos com montantes globalmente muito mais baixos do que o 
resto do país em relação à sua participação nos sistemas multimunicipais. Temos vindo a discutir 
insistentemente com as participações do Estado (EGF e a Águas de Portugal) as questões de rever o modelo 
de sustentabilidade dos sistemas. Não encontramos recetividade a isto mas pensamos que vai surgir uma 
proposta, sobre a qual temos muitas dúvidas, que é a tentativa provavelmente de integrar a exploração das 
águas em alta e em baixa que é como quem diz impor aos municípios que viessem a perder a capacidade de 
gerir a água como nós fazemos neste momento no que ao abastecimento dos cidadãos diz respeito. Sobre 
isso nós dizemos o seguinte: a água enquanto bem essencial, nós vamos lutar até ao fim por mantê-la como 
um serviço público porque no dia em que deixar de ser gerida por um serviço público provavelmente 
acontece o mesmo que está a acontecer neste momento com outros sistemas em que paga quem pode. 
Temos muitas reuniões em cima da mesa, vamos continuar a ter e esperamos que haja uma solução que 
comporte neste caso as posições dos municípios e os interesses dos cidadãos. 

Sobre a questão do inventário da autarquia colocada pelo Sr. Membro Piteira dos Santos, informo que o 
inventário é dado, enquanto resultado que deve ser do conjunto dos bens, dos direitos e das obrigações, 
nas páginas duzentos e um e seguintes e esse é o documento a que estamos legalmente obrigados, o 
balanço. Acho que se não fosse isto que é suposto ser apresentado e apreciado, com certeza que o Tribunal 
de Contas já nos tinha interpelado sobre isto uma vez que há tantos anos que fazemos isto desta maneira. É 
isto que as Câmaras estão obrigadas a apresentarem o respetivo balanço, que é aquilo que dá o conjunto 
dos bens, dos direitos e obrigações. Nós admitimos que talvez estivesse a falar da questão do balanço inicial 
e a reserva que o ROC apresenta tem a ver com o facto de antes de dois mil e dois, porque ele não existia 
por força da lei, o ROC não tinha condições para dizer se era assim ou de outra maneira, ou seja ele só tem 
acesso a essa informação a partir daquele momento, e cabe-lhe dizer que não pode dizer se está bem ou 
mal porque não tinha possibilidades de conferir. Esse balanço inicial foi apresentado aqui nesta Assembleia 
em dois mil e dois uma vez que se tratava duma questão legal. Nós não tínhamos obrigação de apresentar 
isto antes da entrada em vigor do POCAL e foi nesse momento que o começamos a fazer, o ROC tem uma 
posição de defesa que é normal uma vez que não conheceu o que estava para trás e não se pode 
pronunciar sobre isso. 

A Carta Educativa tem vindo a ser monitorizada, deve ser reavaliada de cinco em cinco anos e nós estamos 
neste momento desse período, foi homologada em dois mil e seis e de facto ainda não está no site da 
autarquia exatamente porque está em processo de monitorização. Foi discutida na altura com muitas 
instituições, começando pelos serviços da Câmara Municipal, várias unidades orgânicas, depois 
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profundamente discutida com as escolas e no seio do Conselho Municipal de Educação. Neste momento 
aguardamos resultados do nosso diálogo com a DREL sobre a questão da revisão das Cartas Educativas para 
perceber qual vai ser o desenvolvimento destes projetos. 

Sobre a questão da biblioteca e a alteração do espaço municipal, eu não disse há pouco nas questões 
financeiras mas era igualmente importante e relevante referir que uma das medidas que adotamos para 
enfrentar este orçamento difícil foi justamente rever a situação dos gastos com as instalações. Fizemos a 
revisão de todos os contratos com uma redução de cerca de vinte por cento nos custos das instalações, para 
além da revisão global dos contratos denunciamos cinco contratos significando isso que prescindimos de 
algumas instalações. No caso concreto da biblioteca de Quinta do Anjo é interessante porque os dados que 
nós temos dizem exatamente o contrário, isto é a biblioteca passou a registar um aumento significativo do 
número de utilizadores a partir do momento em que integrou o espaço de atendimento municipal. Nós 
pensamos que houve uma otimização no sentido de, por um lado as pessoas que acedem ao serviço público 
que ali estava já instalada poderem beneficiar do recurso à biblioteca, muitas vezes até deixando as crianças 
enquanto tratam dos seus assunto, por outro lado reconhecemos objetivamente que a biblioteca ganhou 
uma nova visibilidade uma vez que o espaço é bem mais visível e facilmente identificável do que as 
instalações antigas. Sinceramente, acho que, embora um pouco mais apertado, está bastante acolhedor e 
testemunhámos isso junto, por um lado dos próprios funcionários da autarquia e por outro lado de pessoas 
que ali estavam na visita que fizemos, durante a semana da freguesia de Quinta do Anjo, e que nos 
confirmaram que neste momento era muito mais confortável aceder a todo aquele equipamento, fosse ao 
que diz respeito ao atendimento municipal fosse ao que diz respeito ao uso do espaço biblioteca. Achamos 
que foi uma boa medida ainda que por más razões, pelas dificuldades financeiras, e que está a resultar 
plenamente.  

Quanto à questão dos livros o Sr. Vereador Adilo diz que os livros continuam todos disponíveis, até se 
podem pedir através da internet porque estão disponíveis na rede bibliotecas. Podem não estar no espaço 
tal ou tal, mas estão na rede ou seja no conjunto. 

 

Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Não é não porque eles estão empacotados ainda, desde a semana passada.”  

 

Sra. Presidente da Câmara: 

“Peço desculpa mas isso deve ter sido uma situação pontual, os nossos serviços dizem que não e há que 
perceber o que se passa mas não é esse o dado que nós temos. Não há nada neste momento que diga que 
nós não temos condições para ter expostos os livros que podemos ter, porque se tivéssemos mais 
disponibilidades financeiras tínhamos mais fundos ainda e aí é que poderíamos vir a ter questões de espaço. 
Pensamos que não é essa a situação, mas de qualquer modo vamos verificar. 

Uma outra questão colocada tinha a ver com questões da área social e o facto de não discriminarmos 
exatamente os custos. Na área social a maior parte das nossas atividades se excetuarmos projetos que são 
municipais, “+60”, “Clique sem idade”, “Viver melhor, Viver com autonomia”, os demais são realizados em 
parceria com muitas instituições nomeadamente os parceiros do Conselho Local de Ação Social. O que 
acontece é que não temos muitas vezes custos autónomos ou diretos que resultem destas ações. No fundo 
com muito poucos recursos pelo lado da Câmara Municipal nós facilitamos intensamente a articulação de 
toda a rede ao nível concelhio e aqui há que distinguir o papel das instituições de todo o concelho. O nosso 
papel é o de articulação da rede. 

Sobre as questões relacionadas com os trabalhadores, creio que a questão da sinistralidade, embora haja 
um aumento dos números na ordem da meia dúzia de casos, nós não identificamos nenhuma situação 
especial a não ser um maior rigor no registo de todas as situações. Neste momento são registados todos os 
casos que acontecem, e a maioria dos casos de sinistralidade são aqueles que acontecem no percurso 
trabalho/casa e casa/trabalho que são os pequenos acidentes ou incidentes, as quedas, etc. Passando a ter 
um maior rigor na identificação destas situações aumentou o número de casos mas não temos nota de 
preocupação que seja suscitada pelo indicador. 
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Em relação ao plano contra a violência doméstica nós tínhamos em curso um projeto com a SEIES 
(Sociedade Estudos e Intervenção Engenharia Social, CRL), que não sei se já estaria em curso, se estaria a 
ser gizado na altura em que foi apresentada a Moção mas já não me lembro em concreto do seu teor. Diz-
me o Sr. Vereador Adilo que a interpretação que fizemos na altura foi como se o que se propunha fosse 
imputar-nos a responsabilidade de criar e assumir os custos inerentes, e a isso nós respondemos não. Aquilo 
que nós temos hoje é uma parceria que acontece nas nossas instalações mas não tem custos de 
funcionamento nem outros que nos sejam imputáveis e por outro lado integra o conjunto dos projetos que 
nós trabalhamos em rede no território. 

Sobre a reabilitação urbana, penso que foi outra das questões colocadas, nós temos uma intervenção em 
curso que ainda não é a mais visível, infelizmente, porque temos projetos que são muito complexos, 
escavações arqueológicas que são muito exigentes para tudo o que diz respeito às intervenções no centro 
histórico. À conta disto temos um atraso muito significativo em relação ao desenvolvimento das ações que já 
deviam estar neste momento no terreno. O nosso relatório da atividade municipal dá justamente conta do 
ponto de situação deste projeto, mas aproveitava para dizer que estamos prestes a iniciar várias obras 
sendo que algumas delas aguardam apenas vistos do Tribunal de Contas. A obra da renovação das 
infraestruturas aguarda visto, na próxima semana levaremos mais duas propostas para adjudicação na 
próxima reunião, uma dela relacionada com o Parque Venâncio Ribeiro da Costa e outra com o Largo do 
Pelourinho para intervenção também que são obras de requalificação. O projeto mais atrasado e que tem 
sido o mais complexo por causa das questões da arqueologia é o projeto dedicado àquilo que designamos 
por “Espaço Cidadão” e que abrangeria o edifício adjacente ao mercado municipal, e depois temos outras 
obras em curso como é o caso das infraestruturas do castelo e algumas outras já estão concluídas. O mais 
significativo são realmente as obras maiores, é verdade, por isso não se vêm tão de forma relevante, que 
são as obras de infraestruturas e de requalificação do espaço público mas será suposto começarem assim 
que vier o visto do Tribunal de Contas. 

A última questão foi sobre a Palmela Desporto, penso que o que nós podemos dizer sobre isto é aquela 
discussão que já temos tido muitas vezes e que é o facto de, perguntam os Srs. Membros da Assembleia se 
a Palmela Desporto se justifica e se é justa com os custos que tem. Eu sobre isso diria que a Palmela 
Desporto foi recentemente apreciada, até de acordo com as novas leis cada vez mais exigentes do ponto de 
vista do seu desempenho económico-financeiro, e a conclusão que veio foi que não havia reparo a fazer. A 
Palmela Desporto cumpre com os seus rácios e com os rácio legais que tem que respeitar, cumpre uma 
função muito importante e cumpre uma função que provavelmente se fosse tratado como equipamento 
municipal não conseguia ter ou então era um equipamento municipal que tinha que obrigar a autarquia a 
aumentar brutalmente o seu quadro para poder dar resposta a todas as funções que são indispensáveis para 
gerir aquele tipo de equipamento. Nós achamos que a Palmela Desporto por razões de clareza da própria 
contabilidade trata desta maneira a relação entre a Câmara, os equipamentos e os clubes, nomeadamente, 
mas permite-nos ainda assim perceber com muito mais rigor exatamente quais são os seus custos. Nós 
sabemos quanto custa a água numa piscina com um rigor que não seria possível se tivéssemos apenas a 
contabilidade geral das unidades orgânicas que temos no conjunto da Câmara e que, aliás, é a contabilidade 
possível. Existe ali a possibilidade de detetar todos os custos de funcionamento, existe a possibilidade de ter 
técnicos especialistas em áreas específicas que não podem ser contratados ao abrigo dos quadros de 
pessoal das autarquias e pensamos que do ponto de vista financeiro, ainda assim, mesmo significando um 
encargo a Palmela Desporto presta melhor serviço às populações, aliás o desporto em Palmela é prestado às 
populações com mais qualidade através deste recurso à Palmela Desporto provavelmente do que seria 
noutras circunstâncias. Por isso nós pensamos que as razões, ou que os pressupostos, que estiveram na 
origem do momento em que foi constituída a Palmela Desporto fazem sentido.  

É evidente que neste momento a questão que se poderia colocar era outra que é: neste momento de acordo 
com as limitações que as autarquias têm, com as novas regras impostas às autarquias e com toda a 
alteração feita à legislação nos últimos anos justificar-se-ia criar novas empresas municipais? Tenho muitas 
dúvidas, ou então assiste-se a um modelo exatamente ao contrário que é a lógica de criação de “serviços 
municipais” em várias áreas de modo a poder, mas para isso têm que ser igualmente contabilizados porque 
frequentemente quando nós avaliamos os serviços prestados pelas autarquias, o número de trabalhadores, 
não distinguimos se são autarquias com todos os serviços incorporados ou com serviços separados no caso 
dos serviços municipalizados. Hoje em dia não sei bem qual é o futuro das autarquias ou são expurgadas de 
todas as suas funções, coisa face à qual tenho as maiores reservas, para ficarem unidades pequeninas e 
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todas elas muito lucrativas, que eu acho que é o que ser quer das Câmaras Municipais, que é pôr o serviço 
público a dar lucro ou então é muito complicado manter a lógica da organização que temos hoje. Mas eu 
acho que tudo isto reporta muito mais ao sistema por um lado de financiamento das autarquias e por outro 
lado de organização de todo o setor público. 

Depois, finalmente, a questão que vinha a propósito da Lei das Finanças Locais. De facto nós não podíamos 
estar mais de acordo. Achamos que a Lei das Finanças Locais não é uma lei equilibrada para as autarquias e 
mais grave ainda do que não ser uma lei equilibrada é que para todos os efeitos os pressupostos que são 
colocados à nossa atividade são os pressupostos da Lei das Finanças Locais e ela nem sequer cumprida foi 
sendo ao longo dos anos. Nós temos uma lei que não só tem deficiências como sobretudo nunca foi 
cumprida e daí que as dificuldades das Câmaras Municipais não podiam ser maiores.  

Esta sim a última questão, o setor muito importante do enoturismo no fundo um setor ligado à própria 
agricultura que eu aproveitava para dizer que nós temos umas jornadas organizadas exatamente para os 
dias três, quatro e cinco de Maio sobre a importância da agricultura no nosso território. Sobre isso 
aproveitava para dizer isto, nós uma das coisas que vamos dizer nessas jornadas é que achamos que a 
agricultura é importante e não é de hoje. Quando eu falo aqui de agricultura é para dizer de forma simples 
tudo aquilo que está ligado ao vinho, à vinha e a outros produtos que no nosso concelho têm muita 
qualidade mas, enfim, referiu o caso do enoturismo e eu tornava esta referência mais abrangente à 
agricultura. Nós defendemos que a agricultura é muito importante no território e não é de hoje, antes pelo 
contrário se a agricultura não tivesse sofrido os ataques que sofreu nomeadamente através de algumas das 
medidas comunitárias que levaram à interrupção de determinadas culturas, com o arranque de vinha, com 
incentivos concretos para o abate de árvores, provavelmente a agricultura não tinha sido interrompida no 
nosso território e as pessoas não tinham sentido necessidade de se desfazer das suas terras que se 
tornavam ou improdutivas ou muito difíceis de tornar rentáveis. Essa é sem dúvida uma das grandes 
dificuldades que foi colocada ao território e nós achamos que é absolutamente indispensável voltar a um 
modelo económico que tenha os setores básicos da nossa economia a funcionar de forma produtiva. O 
enoturismo é um deles mas agricultura no seu todo é outro. Nós temos dados muito interessantes em 
relação às questões do enoturismo, tivemos por exemplo na Casa Mãe da Rota dos Vinhos do início da 
década para dois mil e onze um aumento de três mil e poucos visitantes para quase vinte e quatro mil 
visitantes, que é exponencial. Os itinerários enoturísticos, turismo especificamente na área do vinho, 
aumentaram em mais trezentos por cento o número de participantes que foram imensos os que foram 
acorrendo nos últimos anos e particularmente de dois mil e nove para cá. A distinção de dois mil e nove com 
a Capital do Vinho contribuiu muito para que estes roteiros e itinerários tivessem uma grande procura. 
Temos outras experiências mais recentemente, o projeto “Experiências com Sabor” registou uma adesão 
muito interessante dos nossos restaurantes e que tem trazido muitas pessoas a Palmela. Com isto temos 
muitas outras iniciativas em torno do vinho, do moscatel, para já não falar das tradicionais iniciativas como a 
Festa das Vindimas, o Queijo Pão e Vinho, a Mostra de Vinhos de Fernando Pó, a Feira Agrícola do Poceirão 
e as festas locais. Apenas no domínio dos produtos ligados à agricultura notamos que todos eles têm tido 
um crescimento significativo, temos uma procura muito interessante do projeto “Prove”, projeto de 
divulgação dos nossos produtos locais através do cabaz semanal de verdes e de frutas, de frescos, com uma 
atividade muito relevante. Percebemos que tudo aquilo que tem que ver com a terra, este caso com a nossa 
agricultura, tem uma expressão importante e crescente no concelho o que significa a afirmação de alguns 
valores que nós temos defendido e que são os valores endógenos deste território.  

Sr. Presidente, Srs. Membros da Assembleia, não terei respondido a todas as questões mas tentei fazê-lo.” 

 

Sr. Presidente da Mesa: 

“Muito obrigado Sra. Presidente, de facto eu acho que é quase impossível responder a todas as questões 
pelo que é natural que algumas não tenham sido respondidas. Dou a palavra ao Sr. Membro José Braz 
Pinto.” 

 

Sr. José Braz Pinto do PS: 
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“Em primeiro lugar queria fazer uma pergunta à Sra. Presidente porque disse que houve diminuição dos 
encargos com pessoal. Queria perguntar-lhe se nessa diminuição dos encargos com pessoal não se situa 
principalmente o corte que houve no décimo terceiro mês e portanto a diminuição com os encargos de 
pessoal deriva de uma lei que já não era nada justa, e que era bastante injusta, o que faz crer que este ano 
ainda haja um corte maior nos encargos com pessoal visto que vamos ficar sem o décimo terceiro mês e 
sem o subsídio de férias. 

Depois em relação a uma coisa que a Sra. Presidente deu grande ênfase que é o “bluff” dos investimentos, o 
“bluff” não é ofensivo. Não sei se a Sra. Presidente gosta ou não de jogar às cartas, mas o “bluff” significa 
que a gente dá a entender que tem muitos trunfos na manga e depois não tem trunfos nenhuns e pode 
ganhar o jogo não tendo trunfos nenhum na manga e fazendo querer que os tem. O que acontece é que de 
facto as receitas que são postas no documento são receitas de projetos que estão aprovados, mas o que 
acontece é que há dois anos que não são realizados e este ano também não vão ser. Isso faz-me lembrar 
um bocado que se passa com o ministro das finanças que prevê que vai ter não sei quantos de IRC mas 
esquece-se que estão a falir não sei quantas empresas por mês e o IRC não vai ser aquele mas muito 
menos obviamente. Uma coisa é aquilo que é reaparentemente realizável outra coisa é e de facto não se 
tem e não se pode fazer, desculpe o termo mas não se pode contar com o ovo naquele sítio da galinha 
porque efetivamente ela não vai pôr. Eu compreendo que, como não consegue diminuir as despesas, tem 
que ter uma verba ainda que seja mais ou menos utópica para equilibrar porque o orçamento ao fim tem de 
dar o total das receitas com o total das despesas. 

Depois gostava de dizer que a Sra. Presidente diz aqui que se misturaram empréstimos de médio e longo 
prazo. Tem piada que o próprio ROC diz que: “...por imperativo da DGAL em trinta e um de dezembro de 
dois mil e onze existem empréstimos que estão a ser considerados no médio e longo prazo na sua totalidade 
quando em parte vencem-se em menos de um ano...”, e tem dúvidas de separar as coisas como é que são. 

Em relação, e vou recuar a uma intervenção quando foi discutido o orçamento em que a Sra. Presidente 
dizia assim: “...com indicadores que são os mais fiáveis possíveis...” e o Sr. Vereador Álvaro Amaro dizia 
que: “...o orçamento é transparente, rigoroso e sério...”, não tenho nada contra o sério mas o que acontece 
é que o ROC diz em determinada altura: “...as respostas obtidas no âmbito do pedido de confirmação dos 
saldos a fornecedores e da análise das mesmas reportada a trinta e um de Dezembro de dois mil e onze não 
nos permite garantir a fiabilidade dos saldos o que constitui uma limitação ao âmbito do nosso trabalho...”. 
O próprio ROC tem dúvidas da fiabilidade dos saldos a devedores o que quer dizer que neste aspeto de 
fiabilidade temos dito. 

Diz a Sra. Presidente que se vão pagando dívidas, é facto que se vão pagando dívidas mas se nós virmos as 
dívidas transitadas vão aumentando, o que significa que se pagaram mas depois contraíram muito mais.” 

 

Sra. Presidente da Câmara:   

“Não, antes pelo contrário.” 

 

Sr. José Braz Pinto do PS: 

“Então desculpe, se em dois mil e nove eram cinco vírgula dois milhões de euros, se em dois mil e dez eram 
seis vírgula quatro milhões de euros, se em dois mil e onze eram oito milhões de euros, se isto está a 
crescer significa que para além daquilo que se liquidou ainda se contraiu muito mais. Não há outra volta a 
dar é o que eu posso ler disto, posso estar enganado mas é o que eu posso ler disto. 

A Sra. Presidente falou nos combustíveis reduzidos e eu faço-lhe uma pergunta. Para além de conseguir o 
gasóleo e possivelmente a gasolina mais barata ou ao melhor custo, pergunto-lhe aqui não está também a 
racionalização e a moralização da frota? De facto antigamente não se andava com os carros a ir para as 
casas particulares de cada um, será ou não será que foi moralizado isto? Se foi moralizado, os meus 
parabéns. 

Sra. Presidente que me desculpe, porque a pergunta não é minha mas da colega de Assembleia Ana 
Sartóris, mas o boletim não é só da atividade municipal ele reflete opções políticas, faz avaliações 
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qualitativas, faz uma série de coisas que obviamente a oposição deveria ter também uma possibilidade de 
contraditório que não tem. Não é só dizer fizemos isto, e isto, e isto, não, qualifica e defende a opção.  

Por último dir-lhe-ei que estou preocupado com a história da água e já agora dizer que subscrevi e faço um 
apelo à Assembleia toda: vão à internet porque há uma petição contra a privatização da água e tenham 
ocasião de a subscrever que eu já a subscrevi. Muito obrigado.” 

 

Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Queria apenas referir que tendo em conta a hora tardia em que já nos encontramos, as dúvidas do BE 
serão colocadas via requerimento.” 

 

Sr. Presidente da Mesa: 

“Sobre o boletim municipal ou outro assunto?” 

 

Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Sobre esse e outros temas não esclarecidos.” 

 

Não havendo mais intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo 
sido aprovada, por maioria, com 14 votos a favor da CDU, 7 votos contra (5 do PS e 2 do 
CDS/PP) e 2 abstenções (1 do PSD e 1 do BE). Aprovado em minuta. 

 

 

Ponto Três – Pedido de isenção de pagamento de taxas municipais de edificação. Requerente: 
”Questão de Equilíbrio” – Associação de Educação e Inserção de Jovens. Proc.º E-456A/71. 
Local: Miraventos. – Reconhecimento quanto aos fins de relevante interesse público que a 
Instituição Particular de Solidariedade Social “Questão de Equilíbrio” prossegue na área do 
Município de Palmela 

 

Sr. Presidente da Mesa: 

“Sra. Presidente, pretende aduzir mais alguma questão ao ponto três?” 

 

Sra. Presidente da Câmara: 

“Sr. Presidente, eu penso que a proposta é esclarecedora.” 

 

Sr. Presidente da Mesa: 

“Penso que a proposta e o assunto são esclarecedores. Algum dos Srs. Membros pretende colocar alguma 
questão sobre a proposta?” 

 

Sr. Francisco Piteira do CDS/PP:  

“Relativamente ao ponto três e ao ponto quatro permita-me juntá-los aqui na minha intervenção uma vez 
que se trata da autorização de isenção de taxas municipais para duas entidades distintas, ainda que sim, 
mas com o mesmo cariz. 
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O que eu pergunto à Sra. Presidente e me preocupa é a forma como os serviços, nomeadamente da 
fiscalização, poderão estar a atuar. Penso que nos dois casos, pelo menos num, a obra já está concluída há 
bastante tempo e agora chega a esta Assembleia um pedido de isenção de taxas sobre uma construção. Isto 
deixa-nos transparecer aqui um irregular funcionamento dos serviços no que diz respeito à fiscalização. 

Por outro lado, e relativamente ao seguimento dos processos, já aqui foi nesta casa referido o tardio 
desenvolvimento com que são dadas as respostas em termos de licenciamento de obras e nestes dois 
pedidos aí se comprovam. Já houve uma outra Assembleia, o pedido aqui refere-se que foi de vinte e dois 
do doze, cerca de quatro meses para dar uma isenção parece-me muito uma coisa que é resolvida na hora.  

Eu estou a intervir mas hoje é o meu dia de azar e tenho que ser interrompido a toda a hora, mas inda bem 
que estamos em democracia e os senhores podem falar porque se fosse ao contrário, se fossem os senhores 
a mandar, eu já não podia falar de certeza absoluta. 

Por força da lei, e relativamente a esta proposta, estas entidades estão isentas logo à partida por isso me 
parece que o desenvolvimento processual é muito moroso e estes dois pontos mostram, e esta petição 
mostra, que os serviços têm que ser mais céleres. Na era da informática não podemos andar como se 
andava no tempo do lápis em que as contas eram difíceis e tinha que se fazer a prova dos nove e depois a 
prova real.  

Tenho dito, nós vamos votar favoravelmente estas duas petições. 

 

Sr. Presidente da Mesa: 

“Relativamente ao ponto três há mais alguma intervenção?”  

 

Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Eu queria apenas fazer uma sugestão ao executivo. À semelhança do que acontece noutros Municípios e 
Assembleias Municipais do país que este tipo de propostas fosse acompanhado não só pelos requerimentos 
em causa mas alguma informação sobre as associações em si, o seu plano de atividades, etc., 
independentemente da responsabilidade de cada um de nós de conhecer o sistema associativo. 

Sr. Deputado, Sr. Vereador, peço imensa desculpa agora estava em dois mil e nove, nós somos aqui 
autarcas nem sequer a tempo parcial. A recolha de informação numa curta informação, eu não estou a 
inventar nada de novo nem o BE está a inventar nada de novo, a consulta dos processos é válida e é bom 
que aconteça mas é apenas possível para quem reside, trabalha e tem horários adequados aos próprios 
serviços da Câmara Municipal. Não há problema nenhum em retirar cópias de alguns destes documentos 
como por exemplo um breve resumo da atividade da instituição em causa, os benefícios, uma avaliação que 
a Câmara faz e isto existe, estou-me a lembrar da Assembleia Municipal de Lisboa que assim também o 
promove. É apenas uma sugestão de promover o melhor acesso dos autarcas à informação tendo em conta 
as contingências em que cada um de nós, e cada uma de nós, tem das suas vidas particulares, profissionais 
e também associativas no concelho.” 

 

Sr. Presidente da Mesa: 

“Não há mais nenhuma intervenção? 

Dou a palavra à Sra. Presidente para responder às questões colocadas.”  

 

Sra. Presidente da Câmara:  

“Em relação à questão do ser automático por lei a isenção não é verdade, não é automático por lei. Para já 
tem que existir em regulamento municipal e depois tem que existir a nossa declaração e o nosso 
reconhecimento efetivo da relevante atividade que estas instituições têm do ponto de vista municipal. Não é 
o facto de ser uma instituição particular de solidariedade social que permite imediatamente ter direito a 
isenção de taxas, tem que haver um relevante interesse público para o município e na ótica do município 
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porque a instituição até pode ser de relevante interesse público mas na ótica do município não ter qualquer 
interesse e sobre isso ser muito duvidoso o nosso ato de isentar de taxas. Não é um processo 
administrativo, não é um processo automático e têm que ser consultados vários serviços. 

Quanto à disponibilização que fazemos do dossier é uma pena porque, inclusivamente, podíamos tê-los 
trazido para a Assembleia Municipal. Em circunstâncias normais é pedir o processo e até costumam vir, mas 
desta vez não vieram. O que posso adiantar sobre este assunto é o valor das taxas e o que significa num 
caso e noutro. No caso da Questão de Equilíbrio não é uma obra nova, é uma obra de adaptação razão pela 
qual o Sr. Membro da Assembleia Piteira dos Santos diz que provavelmente o edifício já estava feito há 
muito tempo porque de facto é isso, é uma obra de adaptação e não uma construção de raiz que já existia. 
As taxas aqui eram devidas pela adaptação e ampliação e falávamos de um valor que a ser pago seria de 
três mil seiscentos e noventa e dois euros. No caso da Igreja de Quinta do Anjo, seria de sete mil e 
cinquenta e nove euros o valor das taxas. 

Só em meados de Janeiro é que foi publicado em Diário da República o nosso regulamento municipal que 
permite estas isenções. Mesmo que o requerimento tivesse vindo seis meses antes não tinha 
enquadramento possível e só pôde ser apreciado de janeiro para cá.  

Sr. Presidente, pela minha parte disse.” 

 

Sr. Francisco Piteira do CDS/PP:  

“Muito obrigado Sr. Presidente. 

Eu não quero ser contra aquilo que a Sra. Presidente acabou de dizer, mas permita-me só ler o segundo 
parágrafo de uma das propostas que diz: “No regulamento e tabela de taxas Municipais prevê-se, na alínea 
b) do nº2 do art.º 9, na redação em vigor que resulta da alteração publicada em Diário da República de 20 
de dezembro de 2011...” e não em Janeiro, “...estarem isentas de pagamento das taxas previstas, entre 
outras entidades, as instituições particulares de solidariedade social que na área do Município prossigam fins 
de relevante interesse público.” Ora estas entidades todas quando são IPSS e são autorizadas pelo Governo 
e publicadas prosseguem sempre em qualquer lado, neste Município ou em qualquer, fins relevantes de 
interesse público, pelo que não estou a ver o que é que a minha interpelação leva a qual a dúvida porque 
está aqui escrito na proposta.” 

 

Sra. Presidente da Câmara:  

“Eu dou um exemplo. Peço desculpa, e aproveito para me redimir, de facto o nosso regulamento foi 
publicado em vinte de dezembro e não em janeiro como eu disse.  

O que está escrito na proposta é: “...estarem isentas de pagamento das taxas previstas, entre outras 
entidades, as instituições particulares de solidariedade social que na área do Município prossigam fins de 
relevante interesse público.” Ou seja nós podemos ter uma instituição aqui que por qualquer razão não 
prossiga, ela até pode ser uma instituição particular de solidariedade social e temos exemplos disso, e que 
não faz nada para o concelho ou o que faz para o concelho não é de interesse público, pode acontecer. Não 
basta uma instituição ter na sua designação solidariedade social para automaticamente estar isenta ou não 
de taxas. 

Disse Sr. Presidente.” 

 

Não havendo mais intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo 
sido aprovada, por unanimidade, com 23 votos a favor (14 da CDU, 5 do PS, 2 do CDS/PP, 1 do 
PSD e 1 do BE). Aprovado em minuta. 
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Ponto Quatro – Pedido de isenção de pagamento de taxas municipais de edificação. 
Requerente: Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Redenção de Quinta do Anjo. 
Proc.º E-1383/2007. Local: Quinta do Anjo. – Reconhecimento quanto aos fins de relevante 
interesse público que a instituição em causa – Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da 
Redenção de Quinta do Anjo - prossegue na área do Município de Palmela 

 

Sr. Presidente da Mesa: 

“O ponto quatro é quase idêntico ao anterior mudando apenas o requerente. Alguém pretende intervir neste 
ponto?” 

 

Não havendo intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo sido 
aprovada, por unanimidade, com 23 votos a favor (14 da CDU, 5 do PS, 2 do CDS/PP, 1 do PSD 
e 1 do BE). Aprovado em minuta. 

 

Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a sessão cerca das 01,00 horas do dia 28 de abril 
de 2012, tendo sido lavrada a presente ata, que eu Simplício Joaquim Guerra Piteira, redigi e subscrevi. 

 

Palmela, 28 de abril de 2012. 

 


