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Mandato 2009/2013 

Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Palmela 

Realizada no dia 06 de junho de 2012 

Ata N.º 25 

 

Nota Prévia: Por motivos de ordem técnica houve momentos na gravação da presente ata, 
entre os dezassete minutos e as duas horas e onze minutos, que não permitiram a correta 
transcrição das intervenções pelo que os mesmos serão devidamente assinalados. 

 

No dia seis de junho de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e vinte minutos, no Auditório da Biblioteca 
Municipal em Palmela, reuniu ordinariamente a 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) número um do artigo quinquagésimo terceiro da Lei cento e sessenta e nove de mil novecentos 
e noventa e nove de dezoito de setembro, alterada pela Lei número cinco-A de dois mil e dois de onze de 
janeiro; 

 

Ponto Dois – Primeira Revisão ao Orçamento dois mil e doze e Grandes Opções do Plano (GOP) dois mil e 
doze – dois mil e quinze; 

 

Ponto Três – Desafetação do domínio público de parcela de terreno com a área de quinhentos e setenta e 
dois metros quadrados, sita em Pinhal Novo; 

 

Ponto Quatro – Regulamento de Publicidade, Mobiliário Urbano e Ocupação de Espaços Públicos; 

 

Ponto Cinco – Autorização prévia nos termos da Lei oito de dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro (Lei 
dos Compromissos e Pagamentos em Atraso). 

 

A Mesa foi constituída pelo seu Presidente, Sr. Vítor Manuel Barrocas Borrego, pelo Primeiro Secretário, 
Simplício Joaquim Guerra Piteira e pelo Segundo Secretário, Sr. Mário Chitas Lança. 

 

Feita a chamada verificou-se a ausência de: 

• Sra. Ana Cláudia Romão Manuelito Nunes dos Santos da Coligação Democrática Unitária (CDU); 

• Sra. Cecília Maria Cordeiro de Sousa da CDU; 

• Sr. Fernando António Figueira Baião da CDU; 

• Sr. Manuel Joaquim Fernandes Lagarto da CDU; 

• Sra. Julieta da Fonseca Rodrigues do Partido Socialista (PS). 

 

Presentes, em representação do Executivo Camarário: 

• Sra. Presidente Ana Teresa Vicente; 

• Sr. Vereador Álvaro Amaro; 
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• Sra. Vereadora Adília Candeias; 

• Sr. Vereador Adilo Costa; 

• Sr. Vereador Luís Miguel Calha; 

• Sr. Vereador José Carlos de Sousa; 

 

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

• A Sra. Ana Cláudia Romão Manuelito Nunes dos Santos da CDU justificou ausência à sessão, 
por motivos pessoais, tendo a falta sido considerada justificada. 

• A Sra. Cecília Maria Cordeiro de Sousa da CDU justificou a ausência, por motivos profissionais, 
tendo a falta sido considerada justificada. Em sua substituição foi convocado o Sr. Nidberto 
Patuleia Paiva que, encontrando-se presente, tomou posse. 

• O Sr. Fernando António Figueira Baião da CDU, Presidente da Junta de Freguesia de Palmela, 
justificou a ausência à sessão, fazendo-se substituir pelo Sr. Paulo Jorge Contente Cabica. 

• A Sra. Dina Maria Mateus Pereira Serra da CDU apresentou pedido de suspensão de mandato, 
por motivo de licença de maternidade, com efeitos a dez de setembro de dois mil e doze. 

 

De imediato, procedeu-se à tomada de posse do Sr. Nidberto Patuleia Paiva da CDU, que após 
juramento de honra e assinada a respetiva ata, que ficará apensa à presente, foi empossado no cargo. 

 

Solicitou o Sr. Presidente da Mesa a aprovação em minuta dos pontos que iriam ser discutidos, para 
poderem produzir efeitos imediatos. 

 

Agradecendo a presença do público presente, o Sr. Presidente da Mesa informa que, uma vez que se 
trata de sessão ordinária, haverá seguidamente um período destinado à sua intervenção. 

 

O Sr. Presidente da Mesa:  

“É o período da intervenção dos Srs. Munícipes a quem aproveito também para cumprimentar a Sra. 
Presidente da Câmara, os Srs. Vereadores, os Srs. Deputados Municipais. Neste período os Srs. Munícipes 
que queiram intervir façam o favor de o fazer. Senão passávamos depois para o Período de Antes da Ordem 
do Dia com a intervenção dos Srs. Membros da Assembleia Municipal. Os Srs. Munícipes não desejam 
intervir?” 

 

Não havendo intervenções por parte do público, o Sr. Presidente da Mesa deu início ao Período Antes da 
Ordem do Dia, perguntando se algum Senhor Membro pretende intervir. 

 

A Sra. Anabela Rito da CDU:  

“Boa noite a todos. Há pouco menos de um ano, em trinta de junho de dois mil e onze, por proposta da 
Bancada da CDU foi aprovada em Assembleia Municipal uma recomendação à Câmara Municipal para que 
diligenciasse junto do Governo a assunção do seu compromisso em matéria de segurança no concelho, 
dando cumprimento ao protocolo estabelecido em dois mil e oito. O protocolo celebrado entre a Câmara 
Municipal de Palmela [CMP] e o Ministério da Administração Interna [MAI] remonta a dois mil e oito e prevê 
a construção do quartel para o Destacamento Territorial de Palmela que incluirá diversas valências, como a 
Escola Segura, Departamento de Investigação, entre outros, e abrigará cerca de cento e vinte cinco 
militares. O terreno foi cedido pela Autarquia que, em dois mil e onze, lançou e aprovou a empreitada com 



 

                   Mandato 2009/2013 

Ata N.º 25 

   
MOD AMPF009 Pág 3/29 

um sinal claro de preocupação e partilha de preocupações na defesa e na segurança dos cidadãos do 
Concelho de Palmela. 

Esta luta não passou só pela nossa Assembleia Municipal, mas também em sede de Parlamento foi discutida 
por iniciativa dos Deputados das Bancadas do PCP [Partido Comunista Português] e do Partido Ecologista 
“Os Verdes” [PEV]. Foi com imensa satisfação que vimos ontem lançada a primeira pedra do futuro Quartel 
do Destacamento Territorial da GNR [Guarda Nacional Republicana] que representa um claro investimento 
na segurança e na defesa do nosso concelho e que vai ao encontro das ambições e satisfação das 
necessidades dos nossos munícipes. 

Que este acontecimento sirva de exemplo e que, à semelhança destes, vejamos cumpridos tantos outros 
investimentos ainda por fazer há tantos anos no nosso território, como os pavilhões das Escolas Secundárias 
de Palmela e de Pinhal Novo, as variantes à Estrada Nacional Duzentos e Cinquenta e Dois e Trezentos e 
Setenta e Nove, a Extensão de Saúde de Pinhal Novo, como a regularização da Vala da Salgueirinha.” 

 

O Sr. José Braz Pinto do PS: 

“Muito boa noite Sr. Presidente, Sra. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, companheiros das bancadas, 
público em geral e os Srs. Técnicos da Câmara e Comunicação Social. Em primeiro lugar, boa noite a todos. 

Tivemos a ocasião há uns tempos de discutir o então Projeto-lei quarenta e quatro barra doze. Na altura nós 
[PS] quisemos mesmo apresentar uma moção que dizia muito claramente que esta Assembleia não se ia 
pronunciar em relação à fusão, à possível fusão das Juntas de Freguesias. Posteriormente, fomos 
convencidos que não seria oportuno naquele momento estar a fazer esta afirmação e acabámos por votar 
uma moção da qual foi arredada essa nossa questão. Posteriormente, o Projeto-lei quarenta e quatro doze 
baixou à Assembleia e transformou-se num, julgo, Decreto-lei ou Lei, não sei bem – se foi a Assembleia é lei 
se foi do Governo é decreto-lei – quarenta e oito barra doze. 

Entretanto, esta redação da Lei quarenta e oito barra doze é algo diferente daquilo que era o Projeto-lei 
quarenta e quatro doze. E em questão de incidência no nosso concelho, se o projeto-lei fazia adivinhar a 
extinção de duas freguesias, uma rural e outra urbana, esta lei parece ir apontar para a extinção de uma só 
freguesia. 

Estamos e estaremos frontalmente contra esta lei. No entanto, ouvimos que houve algumas conversas 
interpretativas entre alguns membros dos diversos partidos representados nesta Assembleia, nomeadamente 
do PCP [Partido Comunista Português] e do PSD [Partido Social Democrata], em que anteviam a 
possibilidade – porque esta lei, vamos ver, referir, esta lei inclina-se muito para a fusão de duas freguesias 
urbanas – que merecera dos parâmetros definidos se inclinava para ser a fusão entre Quinta do Anjo e 
Palmela. 

Como ia dizendo, houve algumas conversas interpretativas e que diriam que esta lei tinha a possibilidade de 
não fundir, haver alguma alteração e não haver a fusão das duas freguesias urbanas e puder refazer-se a 
fusão das duas freguesias rurais. 

Nós entendemos que, para já entendemos que não tem de haver fusão nenhuma e portanto estamos 
frontalmente contra esta lei, mas se houver fusão entendemos que quem mais debilitado fica com essa 
fusão é exatamente as duas freguesias rurais, porque é aquelas que têm provavelmente mais antagonismos, 
porque é aquelas que têm mais dificuldades nomeadamente nas acessibilidades e não queremos que haja 
fusão nenhuma mas se a haver achamos de facto que as freguesias rurais não deveriam ser fundidas. 

Ora o que nos trás aqui é que gostaríamos de ver, quer da parte da Vereação quer da parte das diferentes 
forças políticas, qual é o sentido que têm, se de facto vão aceitar pronunciar-se sobre esta matéria e se a 
sua intenção é fundir as duas freguesias rurais.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Queria dizer ao Sr. Deputado Municipal Braz Pinto que naturalmente haveremos de discutir, não caiu em 
saco roto, aquilo que aqui afirmou. Naturalmente, que hão-de haver considerações sobre isso.” 
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O Sr. Presidente da Mesa informou que foram presentes à Mesa duas moções – ambas da CDU. 

 

Moção da CDU sobre o “Retenção de [cinco por cento] do IMI [Imposto Municipal sobre 
Imóveis]” 

 

Tomou a palavra o Sr. José Charneira da CDU para apresentar a moção, que ficará apensa à ata, e que 
foi admitida por unanimidade, com vinte e três votos a favor (treze da CDU, cinco do PS, dois do PSD, dois 
do CDS-PP e um do BE). 

 

Pelas vinte e uma horas e quarenta minutos iniciou a participação nos trabalhos a Sra. Julieta Rodrigues 
do PS. 

 

Sobre a moção intervieram: 

O Sr. José Braz Pinto do PS: 

“Srs. Deputados, Sr. Presidentes. Não conseguimos perceber para que serve esta portaria. Não é certamente 
para tapar nenhum buraco, se calhar é para abrir mais buracos nas autarquias. Isto é mais uma medida 
atrabiliária, que não conduz a nada, e que vem agravar em vez de simplificar e revela um completo desnorte 
da governação. Face a isso iremos votar a favor.” 

 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“O Senhor como Presidente quer que eu me debruce sobre tudo ou só sobre esta moção?” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Sobre o que entender mas fundamentalmente agora era sobre a moção.” 

 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“Então sobre a moção eu tenho a dizer que há um Memorando de Acordo entre o Governo e a Associação 
Nacional de Municípios [Portugueses (ANMP)] que creio que está e foi aceite pelos municípios, não há nada 
em contrário neste momento - e já agora aproveito para colocar a questão à Senhora Presidente se 
porventura já pensaram se vão aceitar o memorando ou se não vão aceitar – e dizer que o memorando fala 
exatamente no IMI. Portanto, é compreensível, julgo que tem sido discutido, que a retenção do IMI nos 
cinco por cento está por excesso e que se devia limitar ao custo das despesas inerentes a este trabalho que 
está a ser feito pelas autarquias. De qualquer forma está no memorando que fala sobre os cinco por cento 
do IMI e julgo que não vale a pena, quer dizer eu percebo perfeitamente a razão da CDU apresentar esta 
moção, mas nós vamos votar contra porque estamos convencidos que não é bem o que aqui está dito que 
vai acontecer.” 

 

Submetida a moção a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com vinte votos a favor 
(treze da CDU, seis do PS e um do BE), quatro votos contra (dois do PSD e dois do CDS-PP). 
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O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 
“Boa noite Sr. Presidente, Srs. Secretários da Mesa, Sra. Presidente da Câmara Municipal de Palmela [CMP], 
Srs. Vereadores, caros Colegas Membros da Assembleia Municipal, Funcionários da Câmara, Comunicação 
Social e público em geral. 

[Em virtude da má qualidade do áudio da gravação não é possível apresentar parte da intervenção]. 

(...) muito breve. Eu gostaria de questionar a Câmara relativamente a duas situações. Uma que se vive com 
o espaço da UNICERVI [UNICERVI - Comércio e Representações, Lda.], que é um espaço de luto e um 
espaço degradado, um espaço que é no fundo um cartão-de-visita de quem entra em Palmela vindo de  

Setúbal. Se há projeto, se há plano, se há alguma intenção de requalificar, remodelar, reconstruir aquele 
espaço? Outro, era a questão da rotunda da Volta da Pedra. Se há projeto poderá ser a Câmara ou será que 
o requerente ou um requerente que ali venha a construir uma superfície comercial possa assumir essa 
obra.” 

 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“O primeiro é em relação ao que foi dito sobre o Quartel da GNR, que foi feita ontem o lançamento da 
primeira pedra, eu julgo que nós todos nos devemos solidarizar por esta iniciativa enaltecer de certa forma o 
trabalho desenvolvido pela Câmara porque estávamos, houve uma altura em que se pensou ou se calhar 
pensámos alguns de nós que não iria ser possível o lançamento desta obra. Felizmente concretizou-se. Mais 
do que o lançamento da primeira pedra foi o compromisso assumido pelo Sr. Ministro que o dinheiro estava 
garantido para o respetivo pagamento da obra. Esperamos que assim seja num ano provavelmente tão difícil 
de fazer obras, julgo que esta vai marcar-nos. 

Depois, em relação à fusão das Juntas de Freguesia e das supostas conversações que teriam havido entre o 
PSD, julgo que pela minha parte, e a CDU eu devo dizer que eu converso com os elementos da Assembleia 
Municipal da CDU com a mesma forma que converso com todas as outras bancadas. E qualquer tipo de 
conversa que seja feita não ia influenciar em nada, primeiro estou convencido sem sabermos se a maioria 
da CDU tem maioria nesta Assembleia e a única coisa que nós podíamos fazer é marcar a nossa posição 
porque o que vai […] é aquilo que a CDU pretender fazer. 

Depois, em relação às fusões e às alterações que foram pelo Decreto-lei quarenta e oito barra doze que 
alterou, que dá a possibilidade do Município de Palmela que da nossa parte Bancada do PSD achámos e por 
isso subscrevemos a petição de que o Concelho de Palmela como estava, estava bem porque não se 
justificava nem deveria acontecer numa fusão, mas também não temos poderes para conseguir alterar a lei 
de acordo com a vontade do Concelho de Palmela. 

Portanto, o que irá acontecer é se a Assembleia Municipal se pronunciar a favor de uma de duas fusões ou 
de Palmela com Quinta do Anjo que seriam as fusões das freguesias urbanas ou a fusão das Freguesias 
rurais Marateca e Poceirão. Se pronunciar numa destas duas fusões só acontece uma no concelho. Se não 
se pronunciar o critério passa para a comissão e aí não sabemos o que lhe vai acontecer. Se vai acontecer a 
fusão por imposição da comissão ou a fusão das freguesias urbanas ou rurais. Se é que eu me posso 
pronunciar e dizer a minha sensibilidade é se nós deixarmos para a comissão o princípio está em deixar ficar 
as freguesias rurais e fazer o máximo possível de fusões de freguesias urbanas. Mas eu estou a transmitir a 
minha opinião e sinceramente é uma opinião pessoal que pouco conta e que não pode servir para esta 
Assembleia invocar que havia conversações entre os Membros do PSD e da CDU. Eu tenho uma amizade e 
uma consideração muito grande pelo Sr. Deputado Municipal Braz Pinto [do PS] e espero que ele não 
imagine que eu pudesse fazer seja o que fosse a esse respeito até porque não tenho poderes para o fazer. 
Nós representamos dois votos nesta Assembleia e a CDU, como vocês sabem, tem a maioria absoluta. 
Portanto, não houve acordos, não houve negociações e esta é a minha opinião.” 

 

O Sr. José Braz Pinto do PS: 

[Em virtude da má qualidade do áudio da gravação não é possível apresentar a parte inicial da intervenção]. 
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“(...) talvez me tenha expressado pouco claramente, só queria dizer que eu não disse que ouve 
conversações entre partidos. Eu disse que houve algumas conversas interpretativas de pessoas que 
interpretavam a lei e que diziam que a lei podia ser assim, que a lei podia ser assado – quer de um lado 
quer do outro. Mas não afirmei aqui e não quero afirmar que não haja qualquer, porque se eu dissesse 
estava a falsear a coisa, porque eu não tenho conhecimento de qualquer acordo que tenha havido e se 
houvesse obviamente que seria muito mau. Mas obviamente que não tenho conhecimento e portanto não 
afirmo isso. Digo é que pelas pessoas, quer de um lado, quer de outro, individualmente, fizeram algumas 
conversas interpretativas acerca da lei e afirmavam a possibilidade ou de extinção de uma Freguesia rural ou 
de uma Freguesia urbana. E eu gostava de saber como é que é, digamos, a interpretação que os diversos 
grupos têm acerca disto. Se acham que vão optar por alguma das freguesias, da extinção de algumas 
freguesias, o que eu acho que, nós pessoalmente entendemos que não devemos optar por nenhuma e se o 
fizerem em relação às rurais estamos contra porque são as mais carenciadas.” 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“Sr. Presidente boa noite. Permita-me de qualquer das formas só aqui uma referência, embora uma questão 
ligeiramente marginal à inauguração, que todos com certeza nos congratulamos, do Quartel da GNR. […] 
das palavras do Sr. Ministro presente que eu acho que merecia no mínimo alguma reflexão da nossa parte. 
Quando o Sr. Ministro disse, aquilo que já era conhecido, que de facto o Ministério a que ele pertence é o 
único que tem um reforço de dotação orçamental. Eu diria que mal de um povo de um país onde a 
segurança se prevalece sobre a Educação, a Segurança Social e a própria Saúde. Ou se reduzem efetivos 
nos Serviços de Saúde, da Educação, da Segurança Social, das Autarquias e depois pelo terrorismo social, eu 
repito a expressão terrorismo social que este Governo está a levar à prática e que obviamente potencia o 
aumento da criminalidade, tem que se reforçar a segurança. É uma nota porque não passou despercebida a 
intervenção do Sr. Ministro, este paradoxo, este verdadeiro absurdo de que esta realidade do país para a 
qual estamos acantonados e empurrados de uma forma dramática. 

Quanto à questão das freguesias, tenho pena que alguns dos Srs. Membros, não tiveram a oportunidade de 
se reverem nessa forma de expressão coletiva e pública de luta que foi a concentração no Poço Novo em 
Quinta do Anjo. Foi pena, gostaríamos de ter contado também com a vossa presença, tivemos algumas, não 
tantas como seria desejável, e é também nestes momentos que se verifica, de uma forma mais 
consequente, de que lado estamos, porque se estivessem estado presentes obviamente este equívoco não 
teria surgido. Foram claras as intervenções feitas em nome da CDU e institucionalmente pelo Presidente da 
Junta de Freguesia de Quinta do Anjo, eu próprio, e a Sra. Presidente da Câmara Municipal. Essas são as 
posições da CDU estamos a falar do coletivo, de vida coletiva, de decisão coletiva. O que nós entendemos, e 
agora reportamos ao Concelho de Palmela […] as motivações, já aqui falámos […] da extinção de qualquer 
freguesia. Essa é a nossa posição. 

Quanto à questão que é depois colocada que é digamos […] inteligentemente feita, da parte do PSD e do 
[CDS-PP] - que já agora e permitam-me esta nota este parêntesis que não é […] todos municípios, por 
exemplo no Seixal o [CDS-PP] que faz parte da avestruz que tem a cabeça enterrada, que são vários 
[cartazes (outdoors, em inglês)] que tem no Seixal, juntamente com o PS, com a CDU e o Bloco de 
Esquerda (BE), enquanto que o PSD é a única avestruz com a cabeça levantada e que diz às outras 
avestruzes ignorantes ‘Bom, vocês são os responsáveis por não haver quatro freguesias’, porque as outras 
na opinião do PSD só querem três. Exatamente a mesma argumentação. A curiosidade é que o [CDS-PP] ali, 
tem a mesma posição que nós temos que é ‘nós não temos que ser os executores, os carrascos – para 
utilizar uma linguagem aqui mais dura – de uma decisão que foi tomada pelo Governo’. Não somos nós que 
vamos ter de escolher entre a agregação Palmela /Quinta do Anjo ou de Poceirão e Marateca, porque para 
nós são igualmente importantes. Igualmente importantes independentemente das caraterísticas, das 
dimensões, do número de habitantes, exatamente. Seixal fez exatamente isto, passasse por todo o país. 
Essa de facto é uma armadilha, mas uma armadilha que nós pensamos que será facilmente desmontável. O 
PSD e o [CDS-PP] responsáveis por esta lei tentaram criar aqui um campo em que querem que as 
Assembleias Municipais nesse pronunciamento assumam elas a opção de quais são as freguesias a agregar, 
ou seja, quais são as freguesias a extinguir. Isto é um ato do ponto de vista político de uma profunda 
hipocrisia, é um ato que merece a mais veemente repulsa e da parte da CDU, pelo menos sei que é essa a 
posição PCP a nível nacional, é de rejeição de optarmos nós por qualquer tipo de extinção. Nós não somos 
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os coveiros nem os executores daquilo que foram as decisões. O PSD e o [CDS-PP] que aprovaram a lei […] 
daquilo que entendem que sejam as freguesias menos importantes – é Poceirão e Marateca, é Quinta do 
Anjo e Palmela? Eles saberão, porque eles é que aprovaram a lei. Eu estou a referir-me aos partidos que 
estão na Assembleia da República (AR), mas que aqui estão representados por pessoas que se identificam 
com esses mesmos partidos. Eu não acrescentaria muito mais, em breve teremos aqui uma Assembleia 
seguramente, seguramente não, inevitavelmente para discutir a questão do pronunciamento e nessa altura 
haverá com certeza uma discussão mais aprofundada. 

Quanto a esta questão de conversações ou conversas interpretativas, eu aqui nem sequer falo em nome do 
PCP mas como somos um órgão coletivo e partilhamos coletivamente tudo, conversas eu não sei se houve, 
comigo não houve pessoalmente. […] conversámos naturalmente informalmente sobre um todo. Agora não 
são conversas interpretativas, que tem um sentido já de alguma tentativa em conjunto de encontrar uma 
qualquer alternativa, muito menos conversações. Quer dizer, as nossas conversações estão feitas, nós 
rejeitamos a lei. É muito claro, é muito transparente, é muito objetivo e não há mais nada a acrescentar 
sobre isso.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Boa noite. Antes de mais eu não consigo falar mais alto do que isto e por esse facto peço imensa desculpa. 

Queria apenas referir dois aspetos essenciais. O primeiro tem a ver com a intervenção do Sr. Deputado 
Valentim Pinto [da CDU] […] um processo antidemocrático, que não tem em conta as populações e que mais 
não era que o espelho de uma obsessão, que é uma obsessão deste Governo, é a redução financeira a eito 
sem ter em consideração valores essenciais consignados na Constituição da República Portuguesa (CRP). 
Curiosamente para além da […] do [BE] das prioridades que seriam no âmbito da intervenção social, essa 
devia ser o Apoio Social, a Saúde e a Educação, pilares fundamentais de qualquer Democracia avançada e 
devia ser uma decisão política. Esta de facto não é a prioridade do atual Governo. O atual Governo terá que 
cobrar a cada cidadã e cidadão qualquer coisa como seiscentos e sessenta e cinco euros […] o BCP [BCP - 
Banco Comercial Português, nome comercial Millennium BCP], o BPI [Banco Português de Investimento] ou 
a Caixa Geral de Depósitos (CGD) […] deste Governo […] apoiar a banca, apoiar o setor financeiro, para 
esse há todo um apoio possível, para esses há […] possível e imediato, para ajudar as pessoas e […] para 
aqueles que mais precisam, aí o corte é a eito. Não se consegue compreender os desinvestimentos na área 
da Saúde, reduziram os serviços mínimos em todo o país […] continuamos com […], continuamos com 
carências […] a crescer, é os técnicos de saúde […], enfim de facto a área da Saúde continua a ser a 
menina dos olhos deste Governo […] reduzir a vez. E isto é absolutamente inaceitável […] autárquica […] 
tentar justificar que é por motivos do Memorando da Troica, porque representa uma despesa muito 
significativa […] Despesa Pública […] é absolutamente inaceitável e que mais que não pretende do que 
enganar as pessoas. Basta recordarmos que a verba orçamental em termos de Orçamento do Estado (OGE) 
destinada às freguesias é zero ponto um por cento do (OGE), isto é absolutamente ridículo. E, portanto a 
partir do momento que a redução da despesa, pelos vistos há-de ser qualquer coisa como zero ponto zero 
cinco, se entendermos que a redução das freguesias é cinquenta por cento, conseguimos compreender que 
[…] de redução da Despesa Pública é absolutamente falacioso. E sobre esta matéria, mais do que a 
Assembleia Municipal com toda a legitimidade que a lei lhe consagra para a pronúncia sobre esta matéria é 
absolutamente essencial que sejam questionadas as populações sobre os destinos das suas freguesias. E 
isto é […] política […] desta matéria. É preciso questionar as pessoas sobre os destinos que pretendem para 
sua freguesia. Nós podemos ter uma ideia mais ou menos, cada um de nós, cada uma de nós, sobre a força 
política sobre o que entende que deve ser ou não deve ser o […] de freguesias. Mas as populações, elas que 
são de facto as principais vítimas destes cortes a eito e sem qualquer desígnio político-financeiro que o 
Governo pretende esconder este ataque antidemocrático, é um ataque à Democracia, à [CRP], a partir do 
momento em que este vai mexer de fundo com as populações e da forma com aquela que é a identidade 
das populações e da identidade da própria história do concelho, à história de cada freguesia, quer dizer, há 
todo um conjunto de valores que ficam em causa com esta decisão tomada num sítio qualquer e muito 
menos é aceitável deixar que seja uma comissão eventual qualquer que nada tem do conhecimento real 
sobre as pessoas, a história, o território e tudo isso a decidir sobre os destinos de cada um ou de cada 
freguesia ou de cada município. Esta decisão cabe acima de tudo às populações e é nesse sentido que o 
[BE] […] com a questão do referendo. 
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Queria dizer ainda, fazer uma breve questão sobre a estrada que liga, a designada estrada por detrás do 
Modelo de Palmela, que há uns tempos foi como que rasgada em termos de alcatrão e que essa obra já 
perdura há algum tempo […] de facto há aqui algumas perturbações nessa matéria. (...)” 

[Em virtude da má qualidade do áudio da gravação não é possível apresentar a parte final da intervenção]. 

 

O Sr. Domingos Rodrigues da CDU: 

[Em virtude da má qualidade do áudio da gravação não é possível apresentar a parte inicial da intervenção]. 

“(...) do dia trinta do mês passado. […] normalmente pode dar aqui uns problemas mas eu acho que a 
gente devia ter em conta uma questão fundamental: é que são noventa dias que começou a contar no dia 
trinta para essa discussão. E permitam-me que possa dizer […] ordem de trabalhos de hoje não está esta 
discussão que é obrigatória. É obrigatório fazermos essa discussão. Será possivelmente marcada, o Sr. 
Presidente depois irá analisar, uma Assembleia própria Extraordinária para discussão desta matéria. Eu acho 
que nós devíamos […] para discutirmos isto aqui hoje, porque está-se a querer discutir o quê? Vamos ter a 
oportunidade de discutir, vamos cumprir o que diz a partir do dia trinta […] noventa dias, vai ser marcada 
uma Assembleia e depois nós vamos […] todos darmos as nossas posições normalmente e não estarmos 
aqui a questionar qual a posição da bancada a ou b, não temos  interesse […] nisso. A nossa posição é clara 
e vai ser mais clara no dia em que a gente fizer essa Assembleia […] entrássemos nessa discussão e 
fundamentalmente que incidíssemos para o que está hoje e deixássemos essa para quando fosse marcada a 
Assembleia Extraordinária.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Não posso deixar de estar de acordo, mas de qualquer modo isto é um assunto tão importante tão 
importante que aproveitando todas as oportunidades para falar sobre ele também não é assim muito mau.” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Boa noite a todos, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, mais Membros desta Assembleia, público em geral, 
Comunicação Social presentes. Cumprimentos a todos. 

Sr. Presidente, […] Assembleia […] aquilo que aqui foi dito […] CDU /[PCP] interpelar e perguntar para 
quando, porque temos que nos preparar porque noutros concelhos e a propósito da Lei vinte e dois de dois 
mil e doze de trinta de maio, em outros concelhos este assunto já é debatido há quase um ano. Nós tivemos 
uma Assembleia - quase há um ano […] eu disse quase há um ano […] querem que eu diga os dias?! Com 
certeza que não, com certeza que não querem – portanto, estava eu a dizer que gostaríamos de colocar 
aqui diretamente à Sra. Presidente da Câmara duas questões relativamente a este tema que são: para 
quando pensa a Sra. Presidente através do Executivo trazer a esta Assembleia a proposta da Câmara 
relativamente a esta lei e por aquilo que julgamos a Câmara, o Executivo, é a pessoa de bem e vai cumprir 
as leis da República – e ao contrário de outros que dizem que são leis antidemocráticas, nós achamos que 
as leis emanadas dos representantes do povo português na [AR] são leis democráticas e não o contrário. A 
não ser que queiramos fazer aqui algum golpe de estado, mas não contem comigo para isso. 

Relativamente ao que é pertinente nesta lei, o [CDS-PP] assim como todos os partidos, temos de fazer jus a 
isto, o [CDS-PP] também lutou pela não extinção das freguesias no nosso concelho. Fizemos o que podemos 
e acho que conseguimos limitar os danos. Não conseguimos que mantivéssemos o número que queríamos 
que se mantivesse das cinco freguesias. Mas a lei trouxe-nos e foi votado pelos representantes do povo 
português na [AR] para uma redução para quatro freguesias. Não estamos contentes, mas penso que os 
representantes do povo de Palmela irão acatar e, deverão, a bem do povo e do Concelho de Palmela, 
deverão acatar e pronunciar-se aqui nesta Assembleia, que é para isso que nós fomos eleitos. Agora a 
pergunta que eu coloco à Sra. Presidente é: para quando, nos termos do artigo décimo segundo, pensa o 
Executivo trazer a esta Assembleia, se é para o fim do verão, se é para o limite ou se é ainda para meio e 
ainda temos tempo para discutirmos se for necessário? Portanto, a pronúncia sobre aquilo que deverá ser 
apresentado a proposta do concelho, apresentada à [AR] da fusão de duas das nossas freguesias. 
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Outra ideia que também é subjacente, Sra. Presidente, nesta lei visa a fusão de concelhos. E porque nós 
não temos vistas curtas, não olhamos só para dentro mas também olhamos para fora, perguntamos: que 
ideia poderia suscitar se se propusesse a fusão do nosso concelho com o Concelho do Montijo, e isto nos 
termos do artigo décimo sexto da referida lei? Temos visão do território, temos visão do interesse das 
populações em causa e não estamos só a olhar para o nosso umbigo. 

E há uma outra questão que gostaríamos de deixar aqui, não é da nossa competência mas seria da 
competência das Vereações entrarem em contacto, se assim o entenderem – é evidente que nós não 
estamos aqui a pressionar, estamos aqui apenas a levantar uma ideia, que pode ser uma ideia peregrina, 
como alguns já estão para aí a pensar, mas é uma ideia. Relativamente isto é o que portanto nos aprouve 
trazer aqui sobre esta lei. É evidente que para quando for chamada a Assembleia a discutir, nós fá-lo-emos 
fundamentadamente. 

Relativamente a outros pontos que aqui gostaríamos de trazer, prendem-se com o dia de ontem, que foi um 
dia de, não de enaltecimento e de júbilo para o nosso concelho, a vinda do início de uma obra através do 
Ministro da tutela que nos visitou e deu início oficialmente à obra que tanto anseio para a população de 
Palmela se fazia sentir já há algum tempo. Recordo que foi num quadro de dificuldade, mas que não deixa 
de ser justo para o nosso concelho. Por isso, o [CDS-PP] repudia, não que sejamos contra as manifestações 
mas repudiamos uma manifestação peregrina feita com eleitos locais e ao mesmo tempo funcionários da 
Câmara onde diziam que o Ministro podia assaltá-los ou roubar-lhes a carteira. Não somos aqui advogados 
do Sr. Ministro mas penso que a nossa hospitalidade ficou posta em causa, o nosso dever de hospitalidade, 
num momento de enaltecimento para o nosso concelho, ficou uma má imagem da nossa boa hospitalidade. 
Portanto, isto não enaltece o nosso concelho. 

Outro ponto. Sra. Presidente há falta de […] vertical nos confinamentos limites do nosso Concelho Palmela, 
o que a nós no [CDS-PP] nos desagrada por não enaltecer nem prestigiar o nosso Concelho Palmela. Por 
isso, sugerimos que com a Comissão de Toponímia ou através da Sra. Presidente se reponha os limites do 
concelho e assim os nossos visitantes possam reter na memória as nossas riquezas e as possam integrar 
visualmente e geograficamente. 

E agora um ponto que já é debatido com a população local aqui de Palmela que tem a ver com, e penso que 
talvez Sra. Presidente, seja mais dirigida à Junta de Freguesia de Palmela, mas que também pode ter a ver 
com a própria Câmara, o tratamento da passagem pública com antiderrapante na escadaria que atravessa o 
Centro Comercial Santiago. Uma chamada para a Junta de Freguesia ou para os serviços camarários, uma 
obra que será de muitos reduzidos custos mas que muitos acidentes irá evitar e que não trouxe mais 
gravidade a alguns que já lá têm caído porque têm tido sorte, porque se não já lá teríamos alguns 
paraplégicos ou tetraplégicos ou isso que fosse. E noutros Centros Comerciais que eu tenho visitado muitos 
concelhos vizinhos, uma simples faixa de antiderrapante colocada em cima daqueles degraus resolveria 
muito facilmente a situação. Penso que estou aqui a tentar dar voz à população de Palmela e a tentar ajudar 
a Vereação a colmatar problemas do nosso concelho.” 

 

 

Moção da CDU sobre o “Desemprego” 

Tomou a palavra o Sr. Joaquim Caçoete da CDU para apresentar a moção, que ficará apensa à ata, e 
que foi admitida por unanimidade, com vinte e quatro votos a favor (treze da CDU, seis do PS, dois do PSD, 
dois do CDS-PP e um do BE). 

 

Sobre a moção intervieram: 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“Sr. Presidente, eu peço desculpa mas quero só fazer duas referências que não fiz no debate anterior 
porque achei que já estávamos […]. A primeira prende-se com o nosso colega Braz Pinto [do PS] que é 
inacreditável que [num] país na situação económica e social em que nós estamos que foi o orçamento do 
MAI que foi reforçado eu quero dizer ao Senhor Deputado, creio que sabe simplesmente omitiu, que o MAI 
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não é só segurança, não é só GNR, não é só Polícia, também tem a Proteção Civil – bombeiros, os meios 
aéreos – e aqui foi o reforço substancial nesta área. 

Em relação à Sra. Deputada Ana Sartóris [do BE] que continua a insistir que o PSD e o [CDS-PP] são 
antidemocráticos […] num país em que aceita que possam partidos totalitários fascizantes de estarem a 
governar com metade do povo. Eu suponho que não põe em causa que as pessoas que votaram 
democraticamente nestes partidos. Portanto, eu posso concordar […] políticas que o [BE] se fosse […] existe 
Democracia desde o «Vinte e Cinco de Abril», há trinta e muitos anos, portanto habitue-se a viver em 
Democracia, habitue-se a discutir em Democracia e não chame racistas a pessoas que pensam de maneira 
diferente, é só isso. 

Sobre a moção é exatamente a mesma coisa, por que quem é que não está solidário com os 
desempregados? Agora, temos nós possibilidade de dizer às empresas que não podem despedir? É uma 
situação que nós não temos capacidade de dizer ‘Vocês não podem despedir’. Nós não podemos ingerir na 
forma de gestão das empresas. Depois quando se fala na emigração, que sendo a grande alternativa para 
hoje para a grande parte dos desempregados […] Deputados da Assembleia Municipal têm consciência do 
que se passa na Europa e no mundo. Este problema não é só nosso. Nós temos um problema de 
desemprego gravíssimo, a Espanha têm um maior há muito mais tempo, uma economia muito mais forte 
que a nossa. Eu continua a acreditar que tudo o que está a ser feito quase que por obrigatoriedade, no 
entanto, as imposições que foram feitas por quem nos emprestou o dinheiro, que dá-me impressão que a 
CDU e o [BE] não aceitam que o país tivesse necessidade de pedir dinheiro emprestado e resolveríamos o 
problema entre nós e não se pedia dinheiro emprestado e que havia dinheiro para pagar aquilo que se exige 
que é a tal Segurança Social, Educação, habitação. É que eu estou absolutamente convencido e aqui faço 
um apelo à Bancada do Partido Socialista que estou convencido que têm a mesma consciência que tem o 
PSD e o [CDS-PP] que não havia alternativa. Podem dizer que não era a Troica, que era o PEC, mas tinha 
que se pedir dinheiro emprestado […] dinheiro emprestado têm que se pagar juros. E os juros são pagos de 
acordo com a capacidade ou não dos países têm o que se passa com os países é rigorosamente o mesmo 
que se passa […] se calhar […] composta por outros países talvez [tivessem] uma sensibilidade […] para [o 
setor produtivo] português e até mesmo para o setor social [português] onde se pudesse aplicar outro tipo 
de medidas. Também não tenho dúvidas que é preciso interromper imediatamente este ciclo de austeridade 
porque eu não tenho dúvidas que só com a austeridade não há crescimento e assim não vamos a lado 
nenhum, não tenho dúvidas nenhumas. Agora, o problema que se põe é: pagamos ou não pagamos? Se 
pagamos tem de ser assim, se não pagamos então vamos ver como é que resolvemos o problema. Poder-
me-ão dizer assim ‘Ah, o país agora não tem dinheiro, não se paga salários, não se paga reformas vamos 
todos arranjar aqui uma revolução, quanto mais revolucionários melhor’. Eu não sei se será bom para todos 
nós, tenho as minhas dúvidas e continuo a defender que a solidariedade total com as pessoas que ficam no 
desemprego […] às empresas ou eu dizia às empresas que não despeçam. Nós temos alguma hipótese de o 
fazer, conscientemente?” 

 

O Sr. João Completo Costa do PS: 

“Simplificando, muito boa noite a todos. Nós relativamente ao teor, a partir do segundo parágrafo desta 
moção, estamos de acordo. Não estamos de acordo relativamente ao primeiro parágrafo. Isto primeiro 
porque não achamos que o PS seja um partido que tenha ao longo dos anos praticado, como se diz aqui na 
moção, “políticas neoliberais”. O partido que foi o pai do Serviço Nacional de Saúde (SNS) não é um partido 
neoliberal. E portanto descordamos completamente deste primeiro parágrafo e só por isso, se este primeiro 
parágrafo não for eliminado ou pelo menos o nome do PS tirado daqui, nós vemo-nos na obrigação de votar 
contra. Penso que não será isso que a CDU pretende, pretende digamos que haja um amplo consenso 
relativamente a uma matéria destas tão importante como é. Portanto, esta é uma das condições para nós 
votarmos a favor. 

Depois só uma outra questão, que é uma questão de pormenor mas que pode ter algum […], que é o ponto 
dois diz “Opor-se a quaisquer intenções...”, infelizmente nós não nos podemos opor e nós se calhar, 
infelizmente, volto a frisar. Eu acho que nós podíamos trocar aqui o “Opor-se” por ‘Repudiar’. Portanto, é 
esta a sugestão que nós fazemos. 
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Já como o Sr. Cardoso [do PSD] falou no [PS] e falou que nós estamos de acordo com os juros e pagamos e 
não pagamos, é evidente que quando se precisa de dinheiro e não tem, tem-se que pedir emprestado, as 
famílias pedem, as empresas pedem, os Estados pedem, só que há aqui questões importantes que é a que 
taxa? Qual o prazo de pagamento? É que isto não é a preto e branco; pagamos ou não pagamos. E quais as 
condições que nos foram impostas para que esse dinheiro nos seja emprestado? E essas são as grandes 
questões, e são grandes questões, que nos dividem. Portanto, não estamos no mesmo barco Sr. Cardoso 
[do PSD].” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Esta moção recai sobre o flagelo dos últimos anos em Portugal. Mais não é do que o reflexo de políticas 
neoliberais […] PSD […] absolutamente fundamental. O Governo de José Sócrates não é mais do que […] 
neoliberal […] os PEC’S [Programas de Estabilidade e Crescimento] são exatamente prova disso mesmo. Os 
cortes na Saúde tiveram […] exatamente no Governo de José Sócrates com as medidas de Correia de 
Campos, do encerramento sem qualquer tipo de critério de qualidade dos serviços prestados e de garantir o 
acesso a todos os cidadãos e a todas as cidadãs aos cuidados de Saúde, sejam eles primários, sejam eles 
secundários ou mesmo terciários. Do ponto de vista terciário então estamos […] de facto […]. 

E vale a pena recordar a propósito desta moção, quando parece que há aqui alguma desresponsabilização 
das forças políticas […] Governo […] de quinze vírgula dois por cento, do qual […] isto é um sinal flagrante 
de que as medidas de austeridade não funcionam […] isso mesmo. E quando falamos que tudo isto é 
coitados de nós, partidos que estamos no Governo […] negociar uma dívida é preciso compreender que 
dívida era esta, porque continuamos a pagar uma dívida que não sabemos qual. Algum deputado ou 
deputada do [PS] ou do [PSD] ou do CDS-PP consegue dizer de facto que dívida é esta? [… por que …] é 
que cada cidadão e cidadã contribui para esta dívida? Essa questão […] antes de se contrair qualquer 
empréstimo, para pagar qualquer que seja a dívida, nós questionamos sobre que dívida é esta! E muito 
menos […] de qualquer maneira […] elevadíssimos […] aconteceu à Grécia. E […] dizer isto […] mas até 
vamos estar a seguir o caminho da Grécia, que é o caminho […] dívida […] a gente aceita qualquer […] que 
não se percebe muito bem […] começamos a pagar não se sabe bem o quê. E a verdade […] concreta, o 
que é que o Governo do [PSD] e do [CDS-PP] fazem? Muito bem, então vamos agora vêm mais […] da 
Troica e vamos mandar seis milhões e seiscentos e cinquenta mil euros para a banca […] já agora […] 
forças armadas afegãs. Fantástica esta […] do Governo do PSD e do CDS-PP. Quantos salários se pagaria 
com isto? Quantas empresas se salvariam com isto? Se implementássemos um programa de reabilitação 
urbana, quantas pessoas passariam a ter casa, quantas empresas de construção civil – pequenas e médias 
empresas – seriam salvas à conta deste financiamento? E já agora, quantos empregos seriam criados no 
âmbito da área Social, quantos? E quando nos hospitais se corta a eito na contratação de profissionais, veja-
se agora que até a classe designada privilegiada que eram os médicos são contratados à hora; um médico 
contratado à hora! 

[Em virtude da má qualidade do áudio da gravação não é possível apresentar parte da intervenção]. 

(...) num país que se pretende que tenha uma prática de serviço público absolutamente qualidade essencial! 
Como é que se pode exigir a qualquer profissional que desempenhe as suas tarefas e as suas funções num 
ponto de vista absolutamente íntegro se a sua própria condição socioprofissional não o é. Estamos a exigir a 
um profissional que quando finalmente começa a conhecer um paciente, passado uma semana vai prestar 
um serviço para um outro qualquer! Esta é a política do PSD, esta é a política do CDS-PP. 

E quando dizemos que parece que não há aqui responsabilidade nenhuma, há também que esclarecer aqui 
uma coisa e também já dar aqui o toquezinho das autarquias: no programa do PSD ou no programa do 
CDS-PP estava lá escrito o aumento dos impostos? Estava lá escrito os cortes na Saúde? Estava lá escrito o 
corte na Educação? Estava por acaso lá escrito o financiamento público, sem fim, da banca privada? Estava 
por acaso lá escrito que iriam cortar nos salários, que iam acabar com o subsídio de férias, com o subsídio 
de natal? Isto estava nos vossos programas eleitorais? Não estava. E é neste sentido, e em momento algum 
o [BE] apelidou o PSD ou o CDS-PP de partidos fascizantes, nunca utilizámos esta expressão! Nunca, e não 
o faremos. Agora o que apelidamos é que as decisões que têm a ver com a vida das pessoas são 
antidemocráticas, porque elas não foram tidas em consideração nos programas eleitorais, não foram sujeitas 
a sufrágio. Os senhores chegaram ao poder e decidiram outra coisa qualquer que nada tinha a ver com os 
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programas eleitorais! Chama-se a isso faltar aos compromissos. Um programa eleitoral é para ser levado 
muito a sério. Não é porque, e esta velha ideia que nós chegamos ao […]: ‘Ai, afinal não era nada disto que 
nós estávamos há espera! Fomos enganados! As contas públicas não eram nada daquilo que o partido 
anterior nos disse!’. Este discurso já é velho, de facto, já vem antes do meu tempo. 

Eu de facto vivo em Democracia, sim; tenho muito orgulho em viver em Democracia, mas eu quero uma 
Democracia mais avançada. E acho que todos nós, cada um e cada uma de nós, deve sonhar e lutar por 
uma Democracia cada vez mais avançada, onde cada vez o Poder esteja mais próximo dos cidadãos, e o 
caminho dos últimos anos não é esse. 

Esta lei autárquica da extinção das freguesias vem exatamente criar um fosso ainda maior entre o centro de 
decisão e as pessoas que sofrem as consequências das decisões políticas; o fosso é cada vez maior. Quando 
há cada vez mais cortes dos Serviços Públicos, se encerram Estações de Correio, se encerram Unidades de 
Saúde, se encerram Repartições de Finanças e que a Junta de Freguesia passa a ser o único elo de ligação 
ao Serviço Público, então vamos acabar também com o único elo de ligação que existe de Serviço Público 
em inúmeras localidades. E isto é tanto mais grave em regiões como o Alentejo ou mesmo o Norte de 
Portugal, mas no caso de Palmela, já é tão complicado nós deslocarmo-nos sem ter um automóvel, sem ter 
um transporte privado, porque não há transportes já agora, como fazer se ainda vamos reduzir a oferta do 
Serviço Público? É disto que nós estamos a falar; é da oferta de Serviço Público, é da garantia dos Direitos 
consagrados na [CRP] – o Direito à Saúde, o Direito à Educação, o Direito à Habitação – porque os bancos 
que estão a ser altamente financiados pela Troica, porque para aí há todo o dinheiro do mundo, esse 
dinheiro que está a ser recapitalizado para a banca, a banca não está a ajudar as pessoas ou as empresas; a 
banca continua a ficar com a casa das pessoas, porque as pessoas já não conseguem pagar. E se nós 
fossemos analisar contrato de crédito à habitação a contrato de crédito à habitação quanto dinheiro, quantas 
casas cada um de nós já não deve ter pago pela sua própria casa? Quantas? À conta exatamente dos juros 
elevadíssimos que a banca tem vindo a cobrar ao longo dos anos. 

Mas faz algum sentido que há cinco anos atrás a um jovem que não tinha outra hipótese a não ser o Recibo 
Verde porque é a oferta que existe no mercado de trabalho e parece que nós ainda temos que agradecer 
‘Ah, ainda bem que eu tenho um Recibo Verde porque eu podia era não ter coisa nenhuma’, mas faz algum 
sentido que a oferta para ter acesso à habitação seja ‘Você paga a casa durante quarenta e cinco ou 
cinquenta anos’ e que nós vamos avaliar do princípio do contrato de empréstimo até ao final pagou três ou 
quatro casas! Isto chama-se especulação financeira; isto é especulação financeira; isto é brincar com a vida 
das pessoas. E a cada cidadão não baixam os juros do crédito à habitação; isto não baixou, não baixou! Mas 
a Troica empresta sim senhora, financiamento público à banca privada que continua a não ajudar nem os 
cidadãos nem as próprias empresas. 

E esta moção que a CDU aqui apresenta é absolutamente essencial, toca no cerne do grande flagelo que 
atinge o país neste preciso instante e, aliás, é neste momento a maior subida do desemprego na União 
Europeia. Isto não é mais do que o fracasso das políticas austeritárias dos últimos anos. E relativamente […] 
nós não nos deveríamos opor, só nos devíamos repudiar aos despedimentos. E acho que nos devemos opor 
sim. Há aqui uma questão que nós devíamos fazer que era a Cabovisão, a Salemo & Merca, a todas as 
empresas devemos fazer exatamente a mesma questão: foram tomadas todas as medidas possíveis e 
imaginárias para a reconversão empresarial? Se calhar não foram. Basta pensarmos, por exemplo, na 
Decathlon. O que é que a Decathlon faz aos trabalhadores? Um grande paleio, uma grande oferta de 
emprego, ‘Bem, vocês agora ficam há experiência e depois do período de experiência se forem aceites 
passam a efetivos’. Fantástico! Ficam todos muito satisfeitos e lá vão, ser explorados durante três meses. Ao 
fim de três meses, ‘É pá, o vosso trabalho não foi suficiente. Adeusinho e boa sorte.’ Sem direito a subsídio 
de desemprego, sem direito a coisa nenhuma. Venha mais uma resma. E a Decathlon, por exemplo, está em 
condições de estar a ter este tipo de postura? Hoje faz isto, amanhã é despedimentos, é a redução. É 
preciso perguntar a cada empresa, a Cabovisão terá assim, pergunto eu? É preciso questionar a cada 
empresa se de facto tomou todas as medidas essenciais, necessárias e possíveis para a sua reconversão 
empresarial. O [BE] como é evidente aprovará esta moção.” 
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O Sr. Presidente da Mesa: 
“Tinha duas inscrições agora estou a ter mais uma, mas quero avisar os Srs. Membros da Assembleia 
Municipal que nós estamos a caminhar a passos largos para esgotarmos o tempo de Período Antes da 
Ordem do Dia. Portanto, as intervenções convém que sejam sucintas. Mais uma inscrição e passam a ser 
quatro.” 

 

O Sr. José Charneira da CDU: 

“Sobre esta moção e sobre algumas coisas que aqui foram ditas. Alguns números que nos parecem 
preocupantes, mas que têm que ser ditos e têm de ser demonstrados. Nós, neste momento, como todos 
sabemos […] do Governo apontam para desemprego, neste momento, quinze vírgula seis por cento e para 
[…] dezasseis por cento. Portanto, tudo isto é acima […] Memorando da Troica estava a prever. Mais 
preocupante que isto é os números da juventude, trinta e seis vírgula seis por cento até aos vinte e quatro 
anos e ainda por cima é uma juventude muito qualificada e ficámos a saber, eu há bocado estava a ver as 
notícias e fiquei surpreendido e ao mesmo tempo até confesso um pouco entusiasmado, com o entusiasmo 
do Ministro Miguel Relvas que disse que ‘nós agora já não exportamos só jogadores de futebol. Agora 
também exportamos licenciados.’ Licenciados que o país paga, que os pais pagam e que depois nós vamos 
pôr lá fora. Portanto, estamos a descapitalizar de facto o nosso país. 

Em termos do Distrito de Setúbal há aqui um número que me parece extremamente importante. Todos os 
dias ficam desempregados no Distrito trinta e duas pessoas. Nos primeiros três meses foram duas mil 
novecentas e doze pessoas ficaram desempregadas. E eu penso que isto é um número que nos faz refletir, é 
um número muito preocupante sobretudo para quem fica desempregado. Não é como o Ministro Crato que 
no outro dia disse ‘Não, nós estamos a pagar os subsídios aos bolseiros com seis meses de atraso, mas 
pronto enfim’. Eu gostava é que ele ficasse seis meses sem receber o salário que é para ver como é que era. 
Dizer que do milhão e duzentos mil trabalhadores desempregados que nós neste momento estimamos que 
existe no nosso país, não os oitocentos mil que o Governo diz, trezentos mil não têm sequer subsídio de 
desemprego; estes números são muito preocupantes. 

Dizia há bocado o Sr. Deputado José Cardoso [do PSD] - por quem eu tenho uma grande estima, gostava de 
ressalvar este ponto - que nós fomos pedir dinheiro porque não tínhamos. Nós de facto, nunca houve tanto 
dinheiro na Europa como há neste momento. Está é cada vez mais mal distribuído. E nós tínhamos outro 
caminho, por quê? Porque o financiamento do Banco Central Europeu (BCE) é feito pelo dinheiro dos 
Estados; os Estados, todos nós contribuímos com o nosso dinheiro e pomos no [BCE] e depois o [BCE] não 
pode emprestar dinheiro aos Estados e tem que emprestar aos bancos, a um por cento! E depois os bancos 
vão emprestar aos Estados a seis e a sete por cento – isto é especulação financeira, isto é roubo! 

Havia uma nova forma de fazer isso; e outra forma era o [BCE] emprestar dinheiro aos Estados, e nem que 
fosse a dois por cento, ganhando um por cento! Mas isto era razoável; isto era justo. Agora assim não, nós 
alimentamos a especulação financeira mas o feitiço está-se a virar contra o feiticeiro, porque ainda hoje a 
Moody’s (Agência de Notação Financeira Moody's) já veio baixar [a avaliação ou qualificação-tipo (rating, em 
inglês)] de cinco bancos alemães e uma carrada deles austríacos. Isto qualquer dia vai rebentar lá, e já está 
a começar a rebentar. E se olharmos para os vizinhos espanhóis, os vizinhos espanhóis estão neste 
momento como nós estávamos. É que nós já vimos este filme. Já vimos este filme na Grécia, estamos a ver 
em Espanha, nós já vimos isto. De facto, há uma nova política, há um novo caminho. A nossa aposta é, 
fizeram-se muitos desmames gastou-se muito dinheiro desnecessariamente, basta ver a história das 
parcerias público-privadas e convinha que aquilo fosse até ao fim para saber para onde é que foi o dinheiro, 
para onde é que foi aquele desmame todo, mas havia forma de fazer isto de forma diferente. Não era 
necessário fazer desta forma, com esta austeridade porque isto não conduz a lado nenhum. Só conduz 
àquilo que nós já vimos que está a acontecer na Grécia e vai acontecer em toda a Europa. Havia nova forma 
de fazer isto e por isso é que nós com esta moção, é uma moção atual e que se aplica claramente ao 
Distrito de Setúbal.” 
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O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 
“Sr. Presidente começo por manifestar aqui, ainda que outros não o façam, mas nós Bancada do [CDS-PP] 
vimos que o acordo firmado entre a Mesa da Assembleia e os representantes está a ser furado hoje, não sei 
se não terá sido já noutros dias, mas hoje que trouxe o computador e dizia que a linha estaria disponível 
para nós termos os documentos online, não está a funcionar. Deixo aqui o meu pedido ao Sr. Presidente 
para que isto não se repita num futuro, porque se fosse um erro técnico já deveríamos ter tido o pedido de 
desculpas pelo facto. 

Passando à questão da moção e às questões levantadas pela Sra. Ana Sartóris [do BE] que se senta do lado 
da maioria desta Assembleia e fala como se fosse oposição, mas ela de facto faz parte da maioria, nós deste 
lado, do [CDS-PP] sentimos que somos a minoria mas estamos do lado da oposição. Nós não somos 
Executivo, nós não somos aqui o Governo da Câmara e relativamente a questões levantadas de âmbito 
antidemocrático e de qualidade de vida, eu deixo só uma questão relativamente à manifestação de 
interesses feita pela Deputada Ana Sartóris [do BE]: se ela estaria mais interessada que os juros, que são 
tão maus neste momento para a habitação, se eles tivessem atingido os trinta e cinco ou quarenta por cento 
como atingiram na primeira vez da intervenção do FMI [Fundo Monetário Internacional] em [mil novecentos 
e setenta e oito] que foi necessário e eu ainda me recordo, era pequenino mas ainda me recordo. Continuo 
a ser pequenino mas vou-me recordando, Sra. Deputada Ana Sartóris [do BE]. Se calhar quarenta e cinco 
por cento ficava-lhe melhor; pagar juros de quarenta e cinco por cento e ter de comer só um pouco de pão 
com azeitonas, que muitos não tinham mais que isso. Bem bom. Alguns vão tendo dificuldades hoje em dia 
mas a maioria ainda não os tem como houve nesse tempo. 

Relativamente à moção eu pergunto à maioria do Executivo, à maioria Comunista do Executivo da Câmara.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“A moção não é da Câmara”. 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Representa. Apoia, apoia e apresenta aqui uma moção. Eu pergunto só: que medidas foram tomadas pelo 
Executivo para que por exemplo a empresa Salemo & Merca se mantenha no nosso concelho e não se 
transfira para um outro concelho onde lhe são dadas melhores condições de laboração? Não é só nos 
preocuparmos com o desemprego, é preocuparmo-nos com as empresas que dão emprego. E se elas não se 
sentem bem, que medidas foram feitas pela maioria Comunista para apoiar a permanência destas empresas 
que dão emprego no nosso concelho? A minha pergunta é esta, e a maioria que está no Executivo aqui é 
que tem de dar as respostas à oposição e não o contrário.” 

 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“O respeito e a consideração que tenho pelo Sr. Presidente, por esta Assembleia e pela Câmara Municipal 
obriga-me a não usar o mesmo tempo e os mesmos assuntos que a Sra. Deputada Ana Sartóris trás. Porque 
se nós vamos aqui resolver o problema do país, é uma opção mas eu não sei se o Sr. Presidente por acaso 
controla os tempos. E se controla os tempos, eu gostava de saber se posso usar o mesmo tempo da Sra. 
Deputada Ana Sartóris, para me defender das acusações que faz? Porque tudo o que é dito nesta sala, tanto 
pelo [BE] como pela CDU e pasme-se, neste momento, quase pelo [PS], eu devo dizer o seguinte meus 
amigos: eu vivo neste país, sempre vivi neste país, e tudo o que vocês dizem Segurança Social, Saúde, 
Habitação, Escolas, então mas há algum português que não queira ter isso que vocês acham que nós 
devíamos ter? Eu só pergunto é se na vossa cabeça passa que o PSD e o [CDS-PP] e o PS enquanto foi 
Governo, se é contra essas medidas todas! Se não acreditam na sinceridade dos políticos portugueses. 
Alguns não que se pode acreditar, infelizmente para todos nós, mas esses não podem ser regra, são a 
exceção. E eu tenho que confessar que neste país estamos a atravessar indiscutivelmente uma crise enorme 
que ainda não atingiu os seus fins, mas eu não tenho dúvidas nenhumas que somos obrigados, não há 
alternativa. Pessoalmente eu não tenho dúvidas nenhumas que não há alternativa porque embora me 
impressione um pouco porque quando vejo, e também vejo a televisão, e ouvi hoje o Sr. Secretário de 
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Estado e a maior parte dos Secretários de Estado são jovens de trinta e poucos anos, quarenta anos e 
licenciados todos eles, pessoas muito competentes, mas julgo sinceramente que falta a estes jovens 
altamente letrados a experiência da vida, porque cometem-se erros que provavelmente se essas pessoas 
tivessem passado pela vida não cometiam e não faziam as asneiras que se fazem. 

Nós fomos, e eu cheguei a dizer e já o disse mais recentemente, nós estávamos a viver num país aqui há 
dez anos atrás, parecíamos que éramos um país produtor de petróleo. O nível de vida que nós tínhamos era 
impossível de se manter porque nós somos um país pobre e não temos possibilidade para manter aquilo que 
nós todos estávamos a viver. Portanto, como se [esbanjou] e como se gastou mais do que se devia, nós não 
temos alternativa meus queridos amigos. Agora eu sinceramente custa-me, eu acho que o discurso que a 
nossa colega Ana Sartóris [do BE] faz, eu tenho muita pena que não seja Deputada porque esse discurso 
era brilhante na [AR], estou convencido que invertia o sentido da gestão que estava a ser feita. Agora nós 
aqui na Assembleia Municipal de Palmela vamos conseguir inverter aquilo que os Srs. Ministros e os Srs. 
Deputados da [AR] fazem? 

Eu tenho sido desde sempre muito crítico com aqueles que se portam mal a apoiei sempre aqueles que se 
portam bem. Eu suponho e faço um apelo e muito obrigado Sr. Deputado José Charneira [da CDU] pelas 
palavras que me endereçou, porque eu julgo que a consideração é mútua, porque nós aqui nesta casa o que 
devemos dizer é a sinceridade e a verdade e portanto eu digo-vos honestamente, esta moção noutras 
circunstâncias e doutros modos teria o nosso apoio, indiscutivelmente. 

Volto a repetir: quem é que não pode ser solidário com as pessoas? Srs. Deputados, acreditem naquilo que 
eu vos vou dizer, provavelmente porque ocupei vários cargos ao longo dos anos da minha vida e ajudei 
muitas pessoas a resolver problemas, eu tenho noites em que não durmo, porque pessoas em que estão 
marido e mulher desempregados, com filhos na escola, com compromissos assumidos e que não conseguem 
pagar e a passar mal, a passar fome. Mas os senhores acham que alguém pode ser insensível a estas 
situações? Agora digo-vos honestamente se eu acreditasse e podem ter a certeza que ainda há dois dias 
estive a Dra. Manuela Ferreira Leite e eu faço minhas as palavras dela – não é possível com esta recessão 
nós avançarmos e termos crescimento, não é possível. Não se liberta […] o Estado não tem dinheiro, 
portanto não pode haver investimento através do Estado. Aquilo que aconteceu nos últimos anos foi o 
Estado a investir tudo o que tinha e que não tinha. As empresas estão descapitalizadas e a banca como 
vocês sabem e dizem não empresta dinheiro. Empresas com situação boa, que têm possibilidades de 
exportar e não conseguem obter o financiamento. Agora eu pergunto: somos nós aqui nesta Assembleia que 
vamos resolver estes problemas? Eu não estou a pôr em causa a vossa moção porque a vossa moção era 
simples. Eu se calhar estando de acordo com o conteúdo, como devem imaginar há coisas que eu não posso 
votar contra o meu próprio partido. Suponho que vocês percebem esta posição. Agora a nossa companheira 
e se calhar camarada Ana Sartóris [do BE], nós aqui não resolvemos o problema. Esses problemas todos, 
pode ter carradas de razão, mas não vale a pena estarmos aqui duas horas a discutir isso, não vamos a lado 
nenhum e provavelmente quando nós estivermos a tratar aquilo que nos diz respeito, que é esta Ordem de 
Trabalhos, o Sr. Presidente já está a dizer que é meia-noite.” 

 

O Sr. Joaquim Caçoete da CDU: 

“Sr. Presidente também era para o retirar da moção o PS, nós não o poderemos fazer. Nós consideramos 
que a política que está a ser seguida tem muito o contributo do [PS], quando o [PS] assinou este pacto de 
agressão ao povo, desta guerra declarada aos trabalhadores tem muito contributo aqui do [PS]. E nós nunca 
vimos ainda, até hoje, o que aparece muito é muita austeridade, é muita austeridade mas não dizem que 
dose de austeridade é que era na ótica do [PS]. Mas esta guerra declarada que está a ser imposta e que 
tenho os dados que já foram aqui […] se vai agravar, causa danos colaterais nesta geração que vai muito 
para além do imediato, ou seja, de dois mil e dezasseis a dois mil e dezassete. E para não falar noutros, 
como por exemplo o reflexo de muitos jovens deixarem o ensino superior é aqueles que nos toca também 
profundamente que é filhos desempregados ou de baixos salários e que alguns de barriga cheia ainda dizem 
que é preciso baixar mais, mas esses nós sabemos quem é, quem é que diz que os salários devem baixar 
mais é quem aufere grandes salários sem pagar os seus impostos nos salários que ganham. E o rasto 
deixado por estas políticas seguidas vão deixar marcas nestas gerações. 
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Hoje não se, como já aqui foi, não se pode assobiar para o lado ou fazer que não é possível ver que há cada 
vez mais crianças que há segunda-feira são quando gostam todos da comida servida nas cantinas, ou seja, à 
segunda-feira há crianças que não deixam nada nas cantinas e algumas vão repetir. E isto é fruto desta 
política que está a ser e é, eu acho que há esta sensibilidade para verificar que isto tem que ter, temos de 
dizer basta, isto não pode continuar assim. Nós estamos a deixar as futuras gerações que nos irão governar 
este país com esta dificuldade acrescida e julgo que o pão e azeitonas que foram aqui colocadas como 
exemplo do antigamente, e aí sim no tempo do Fascismo, não são para aqui chamadas agora. Acho que nós 
depois do «Vinte e Cinco de Abril» teremos direito a aspirar muito mais do que pão com azeitonas.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Meus senhores, eu depreendo embora tenha que fazer a pergunta naturalmente que o [PS] tinha proposto 
uma alteração à moção, aliás duas; pergunto ao proponente: suponho que não há alterações, não é isso? 
Portanto, a moção mantém-se assim e é assim que vai ser votada.” 

 

Submetida a moção a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com catorze votos a favor 
(treze da CDU e um do BE) e dez votos contra (seis do PS, dois do PSD e dois do CDS-PP). 

 

O Sr. José Braz Pinto do PS apresenta declaração de voto: 

“Nesta declaração de voto diremos muito claramente que estávamos de acordo com o conteúdo 
fundamental da moção, simplesmente os preâmbulos são falsos, absolutamente falsos. 

É bom não esquecer que se caímos na Troica e na necessidade da Troica é porque houve uma coligação de 
voto na [AR] que fez nitidamente cair o Governo Socialista. Poderão dizer que as políticas que o [PS] estava 
a tomar já eram de austeridade, já era necessária. Mas era tentar fugir a coisas piores. Entenderam que o 
Governo devia cair, caiu ficaram melhores. Inclusivamente temos este atual Governo a aplicar os acordos da 
Troica que extravasam os próprios acordos da Troica; vão para além de mais austeridade do que aquela que 
a Troica impõe. Foi melhor? Se calhar foi! Foi a opinião; pelo menos foi democrática. 

Agora não podemos concordar com este primeiro parágrafo. E manter obstinadamente este primeiro 
parágrafo tal e qual como está só quer dizer que a CDU fica muito satisfeita em obrigar o [PS] a votar 
contra.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Meus senhores, neste período foram colocadas algumas questões à Sra. Presidente da Câmara que. 
Exatamente. É só uma declaração de voto? Já chegámos ao termo do Período Antes da Ordem do Dia, eu 
avisei. Está bem, era porque não estava atento. Faz favor.” 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP: 

“Boa noite novamente. A minha intervenção é relacionada com a nossa sessão, nomeadamente com o 
sistema informático. Dizem de facto que há aqui internet e nós temos internet mas não conseguimos 
aceder.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Sim, agora não está a conseguir aceder. Há aí um problema que vai ser resolvido. Estão pessoas a tentar 
resolver. A informática é assim, mas estamos a tentar resolver. Vamos ver se será possível. Ia a dizer que 
foram colocadas algumas questões à Câmara e a Sra. Presidente faça favor.” 
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A Sra. Presidente da Câmara: 
“Sr. Presidente, Srs. Membros da Assembleia Municipal, Sras. e Srs. Jornalistas, Srs. Munícipes, Srs. Técnicos 
da Câmara Municipal. Boa noite a todos. 

Sobre as questões colocadas. Sr. Membro da Assembleia, em primeiro lugar penso que foi logo o Sr. 
Membro, peço desculpa, já não me lembro se foi o Sr. Membro Piteira Santos [do CDS-PP] se foi o Sr. 
Membro Braz Pinto [do PS] que colocou a questão da posição da Câmara sobre a questão das freguesias. 
Bem, eu penso que foi o Eng. Braz Pinto [do PS]. Mas de qualquer modo pega um bocadinho com a questão 
seguinte nomeadamente com a tomada de posição da Câmara. Eu queria esclarecer que a posição da 
Câmara foi tomada quando nós, aliás por unanimidade, aprovámos o texto que depois veio a ser presente a 
esta Assembleia e que foi igualmente aprovado pela Assembleia Municipal, o texto que defendia claramente 
que no Concelho de Palmela nós, que em primeiro lugar éramos contra a extinção de freguesias em geral e 
particularmente aqui no nosso concelho. Não reconhecíamos qualquer legitimidade à lei, independentemente 
de ser uma lei aprovada, para contra a vontade das populações assumir qualquer redução por via da fusão e 
que resulta claramente em extinção de freguesias. E nesse sentido nós assumíamos a posição que 
expressámos naquela petição, petição aliás que continua a correr e que continua a precisar de completar o 
número de assinaturas para ser discutida na [AR] e portanto eu reitero aqui o apelo a todos os membros da 
Assembleia Municipal e aos partidos políticos que integram para que esta diligência seja feita por todos nós 
mas a posição da Câmara continua a ser inequívoca. 

O que se passa agora é que de acordo com a aprovação da lei nós temos todos, isto é a Assembleia 
Municipal tem noventa dias para se pronunciar ouvida a Câmara e se entender ouvidas as Assembleias de 
Freguesia para se pronunciar sobre este assunto. E nós achamos naturalmente com certeza, aliás o Sr. 
Presidente da Assembleia já o referiu, teremos uma reunião para discutir este assunto mas quer dizer pelo 
menos a minha proposta relativamente ao Órgão Câmara é com certeza mantermos a nossa posição e não 
votar a extinção de qualquer freguesia no nosso concelho. Não estamos envolvidos em qualquer discussão 
sobre a hipótese de redução ou extinção da Freguesia A, B, C ou D. A leitura que faço da lei é clara, no 
nosso concelho de acordo com a atual lei perder-se-á uma freguesia. Os cenários continuarão a ser 
múltiplos, de acordo com a lei os cenários continuariam aliás, não é continuarão porque nós não os 
discutimos, continuariam a ser múltiplos de agregação entre várias freguesias e a nossa posição é: não 
vamos contribuir rigorosamente para essa discussão. Achamos que é uma discussão completamente 
enviesada e a proposta que vamos fazer, que farei à Câmara e com certeza que a Câmara fará à Assembleia 
Municipal é no sentido que a nossa pronúncia seja contra a aplicação da lei no caso concreto do nosso 
concelho e não viabilizando a extinção de qualquer freguesia. De resto não há rigorosamente mais nada a 
dizer sobre este assunto da nossa parte a não ser que reiteramos, apelamos a que todos, mesmos os Srs. 
Membros da Assembleia que dizem que a lei tem de ser cumprida, também cumprimos a lei se 
apresentarmos uma petição na [AR] e a [AR] cumprirá a lei se reunidas quatro mil assinaturas for obrigada 
de facto a suscitar a discussão. E, portanto, é em torno disto que temos que nos mobilizar e eu recordo aos 
Srs. Membros da Assembleia que foi aprovada por unanimidade nesta sede a petição do nosso concelho e 
portanto penso que, aliás os termos a fundamentação que apresentámos é perfeitamente legítima para 
suscitar essa nova discussão na [AR]. 

Sobre a questão do memorando, ou seja, o acordo que foi assinado entre a [ANMP] e o Governo e que, já 
agora deixem-me que recorde, aliás eu estava aqui a confirmar, é preciso termos presente que embora o 
acordo de facto tenha sido aprovado no Conselho-geral da [ANMP], foi aprovado, quer dizer, foi aprovado 
por menos votos do que aqueles que se opõem ao encontro. Ou seja, vamos lá ver: entre o número de 
votos contra e o número de abstenções – encontro não, desculpem, acordo – claramente havia condições 
para rejeitar este memorando de entendimento. Enfim, os votos em branco, neste caso as abstenções não 
contam e claro que passa os votos que aprovaram o acordo. Mas isto significa que este memorando suscita 
de facto grandes dúvidas a muitos municípios, para não dizer a uma maioria de municípios; este memorando 
suscita grandes dúvidas. Desde logo suscita dúvidas profundíssimas em matéria de respeito pelo Poder 
Local, desde logo. Respeito pelo Poder Local. Depois respeito pela autonomia Administrativa e Financeira do 
Poder Local. Depois impõe normas que são perfeitamente, nós voltamos a classifica-las como sendo 
antidemocráticas, nomeadamente quando o Governo acorda com a [ANMP] que os municípios que 
pretenderem recorrer a este auxílio financeiro obrigam-se a retirar qualquer queixa, qualquer 
desentendimento, qualquer processo que tenham contra o Estado. O Estado, neste caso o Governo. Mas 
Srs. Membros da Assembleia: onde é que isto cabe? Se nós tivermos naturalmente um desacordo profundo 
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vou colocar um cenário: imaginemos, longe vá o acordo, que por alguma razão o [MAI] não cumpria por 
exemplo com os pagamentos do Quartel da GNR. O que é que os senhores acham que nós fazíamos? 
Imediatamente intentávamos uma ação contra o Governo, contra o [MAI]. Então e não estamos no âmbito 
de uma ação de natureza financeira, etc., e alguma coisa de âmbito absolutamente legal. E então alguém 
nos perdoaria que ficássemos nós Município endividado e comprometido perante o Empreiteiro, quando os 
termos do acordo são absolutamente [claros] se por acaso o Ministério não cumprisse com as suas 
obrigações? Não, aí estaríamos nós numa contenda com o [MAI]. Então mas se simultaneamente tivéssemos 
assinado este acordo para beneficiar de um auxílio financeiro à nossa dívida, bem então o que é que 
acontecia? Ou perdíamos o crédito que entretanto tivéssemos obtido ou estávamos, como é o mais normal, 
estávamos impedidos de lançar esta ação. Então, mas isto é legal?! Não pode ser legal. Este memorando 
tem questões absolutamente questionáveis e questões de princípio muito sérias e muito graves. Eu não vou 
entrar em mais detalhes, identifico aqui apenas as questões enfim algumas delas e desde logo as mais 
gerais e depois não vou às tais questões do IMI e outras que são de facto tratadas de forma penalizadora 
para os municípios neste memorando. Portanto, repito, ah peço desculpa perdi-me sobre uma outra linha de 
argumentação que aqui queria esclarecer. Outra das tónicas que o memorando coloca e que é igualmente 
negativa a nosso ver para a generalidade dos municípios é justamente o facto de, quer dizer os municípios 
que aderirem ao programa que permite financiar os municípios ficam obrigatoriamente amarrados ao 
compromisso de aumentar para o valor máximo todas as taxas e tarifas. E o que são os valores máximos? 
Por exemplo, no caso das águas são as tarifas recomendadas pela entidade reguladora, pela ERSAR 
[Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos]. E o que é que a entidade reguladora recomenda? 
Bem, que haja uma relação, haja um encontro entre o custo e o valor aplicado. Srs. Membros da 
Assembleia, no dia em que nós repercutirmos diretamente no cidadão os custos que tem num território 
como Palmela, os custos globais de exploração da água, preparem-se meus caros amigos, ou dos resíduos, 
preparem-se porque nós teremos uma tarifa a multiplicar por, enfim, muitos, muitos, muitos, muitos valores, 
enfim, uma tarifa que passará a um valor infinitamente superior e claramente incomportável para muitos 
cidadãos. Por quê? Porque de facto no Concelho de Palmela é muito caro instalar água, fazer recolha de lixo, 
nós estamos a falar de um território de quatrocentos e sessenta quilómetros quadrados, com uma densidade 
populacional que é baixa, etc., etc. Portanto, tem custos elevadíssimos. Se nós formos obrigados a aplicar 
estas tarifas no máximo temos que ter aqui uma posição muito séria, muito séria porque de facto os 
cidadãos vão ser penalizados sobre isso. Este é outro dos aspetos que foi identificado por muitos municípios 
como sendo um aspeto altamente penalizador neste caso das populações. Repito de forma genérica, de um 
lado é absolutamente penalizador dos municípios na sua autonomia financeira, administrativa, etc. e, por 
outro lado, é altamente penalizador dos cidadãos. 

Depois. Não percebi se era uma pergunta feita mas eu não resisto de qualquer modo ao comentário de que 
nunca nos passou até este momento pela cabeça a ideia de fundir municípios, quer dizer seja com o 
Município do Montijo, com o Município de Setúbal, com o município, bem no nosso caso até podíamos 
escolher não é, porque fazemos fronteira com tantos, podíamos escolher, até desde logo pelo critério da 
continuidade territorial, mas nunca nos passou pela cabeça e achamos de facto se o nosso país chegar a 
esse ponto teremos perdido muita coisa pelo caminho e ainda estará por ver tudo o que perderemos mais. 
Eu espero que exatamente que haja Restauradores nos vários concelhos que tenham esta atenção a este 
tema e que percebam que é um assunto que não podemos reeditar senão bastaria recordar o que foi a 
história do Concelho de Palmela, onde nos seus mais de oitocentos anos de identidade de existência 
enquanto município a partir de mil cento e oitenta, se não estou em erro, teve uma anexação durante cerca 
de sessenta anos que não deixou os cidadãos sossegados, e enquanto não restauraram a sua autonomia, 
ma sua identidade, a sua liberdade, até porque é assim que os Restauradores falam quando se referem a 
algumas, quando consultamos algumas das atas desse tempo, percebemos que enquanto não o fizeram não 
descansaram. Portanto, eu tenho a certeza que no Concelho de Palmela continuam a existir muitos 
Restauradores por aí e muitos Libertadores de qualquer ação que se pretenda nesse sentido. Peço desculpa 
mas é uma ideia que nunca me passou pela cabeça e que não acharia normal que se admitisse apesar de 
tudo nesta Assembleia. 

Uma pergunta já agora sobre a questão da Administração Interna [MAI], isto é, a questão do Quartel da 
GNR. Bem, eu gostava de clarificar que o Sr. Ministro cumpriu com a sua palavra na nossa reunião do ano 
passado. Mas eu quero dizer aos Srs. Membros da Assembleia que quando entrámos na sala do Sr. Ministro, 
aliás porque eu reconheci porque ao contrário de outros Srs. Ministros recebeu-nos prontamente. O Governo 
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tomou posse, já não me lembro, em Julho e nós fomos recebidos em Agosto ao contrário de outros que até 
hoje não nos receberam, e eu tive oportunidade de sublinhar isso, mas quando entrámos no gabinete do Sr. 
Ministro a sentença ao nosso quartel estava lida. E a sentença era no sentido que a nossa obra ia cair, como 
os demais investimentos. Portanto, foi mais uma vez as diligências que fizemos, a persistência, a prova que 
fizemos, os dados, o envolvimento da própria GNR porque naturalmente de forma muito ordeira e seguindo 
toda a sua cadeia hierárquica envolveu-se neste assunto também, e nós temos que reconhecer isto, e foi 
graças a isto e à nossa persistência e insistência que hoje o quartel está a iniciar a sua obra. Eu respeito o 
Sr. Ministro, quero dizer que não partilho de facto um certo tipo de expressões que às vezes utilizamos 
mesmo em manifestações, não partilho. Mas há dimensões institucionais e dimensões populares. Eu no 
plano institucional nunca em momento algum seria capaz de fazer afirmações enfim que aliás não faço e os 
senhores conhecem. Quanto ao mais e ao resto foi feita a pergunta sobre trabalhadores da Câmara, 
confesso que não reparei em trabalhadores da Câmara, vi uma pessoa que é Presidente da Assembleia de 
Freguesia de Palmela, exatamente é um trabalhador da Câmara bem mas é um eleito autárquico e ainda por 
cima quer dizer foi às cinco horas, depois da hora de trabalho portanto não tenho qualquer espécie de 
reparo a fazer. Nem posso, nem devo fazer.  

De resto, bem outras questões de outra natureza. Sobre a UNICERVI. A UNICERVI é um terreno, trata-se de 
uma propriedade privada, continua a ser tem uma ainda por cima um conflito não resolvido nomeadamente 
porque creio que terá sido já em termos de tribunal decidido que os trabalhadores naturalmente têm ali 
muito ainda a receber. Com certeza que esse entendimento ainda deverá ter que ser feito e esperamos que 
sim a bem dos trabalhadores que ficaram sem receber os salários e parte dos seus direitos naquele processo 
e sobre isto não sei mais. O que nós sabemos é efetivamente o retail que para ali estava aprovado é 
evidente que neste momento tem condições dificílimas para se concretizar e a nossa expetativa neste 
momento não é nenhuma, sinceramente, em relação ao retail que para ali estava aprovado. Em relação à 
questão das rotundas, o espaço é um espaço estratégico sem dúvida, aliás em tempos nós próprios 
chegámos a avaliar e fizemo-lo internamente, chegámos a avaliar se tínhamos possibilidades de alguma 
maneira nos candidatarmos a ficar com aquele terreno no domínio municipal, no domínio público ou privado 
para algum tipo de investimento municipal. E de facto era uma coisa inacessível quer dizer, porque desde 
logo só o montante que se sabia ser devido aos trabalhadores era qualquer coisa inatingível para a Câmara 
Municipal. Portanto, o terreno nunca poderá ser vendido, nem nunca poderia ser vendido sem cumprir 
aquele requisito. Enfim temos pena, esperamos que aliás um investimento significativo e relevante mas era 
completamente inacessível à Câmara Municipal. As rotundas que é aquilo que para nós é mais preocupante, 
nós assumimos e mantemos em plano a rotunda da UNICERVI, exatamente embora ela estivesse associada 
àquele investimento mas assumimo-la exatamente porque entendemos que é tão gritante a pressão de 
tráfego naquele cruzamento que é inevitável fazer ali alguma coisa. Ainda esta semana, situa-me o Sr. 
Vereador Álvaro Amaro, tivemos mais uma reunião com [o IEP - Instituto das Estradas de Portugal] no 
sentido de desenvolver mais alguns procedimentos acerca da compatibilização do estudo tráfego que junta 
as duas rotundas. [O IEP] impôs-nos sempre que a rotunda da UNICERVI e a rotunda da Volta da Pedra, 
propriamente dita, fossem articuladas. Nós assumimos a da UNICERVI e continuamos e mantém-se válido o 
compromisso com a ALDI para a execução da da Volta da Pedra. Mas o estudo, o projeto tudo isso tem de 
ser desenvolvido de forma concertada. É isto que continuamos a fazer e esperamos vir a fazer aquela obra 
que aliás está no empréstimo que nós aprovámos aqui. 

Depois penso que havia uma questão que era uma questão de pormenor, tomámos nota mas o Centro 
Comercial trata-se de um espaço privado, ah não, duas questões mais sobre, o Centro Comercial trata-se de 
um espaço privado e não estamos a ver como é que a Câmara Municipal lá poderá intervir. Enfim, 
poderemos aconselhar se nos quiserem colocar o problema poderemos aconselhar sobre soluções a adotar 
mas é um espaço em que tem que ser os proprietários do Centro Comercial ali a intervir. 

A estrada de S. Julião, penso que era a última questão que eu aqui tinha, a estrada de S. Julião. O que nós 
fizemos ali foi, aquilo não é uma obra iniciada que espera ser concluída. O que nós fizemos ali foi uma 
experiência que aliás não é inédita, do ponto de vista já foi testada noutros sítios, fizemos uma experiência 
no sentido de, não sei se o termo é raspar, fresar exatamente, fresar o piso colocando uma solução mais 
aderente. Aliás é visível, eu também passo ali quase todos os dias e nota-se duas coisas: primeiro, reduz-se 
a velocidade porque os carros sentem como que uma insegurança, não é uma insegurança é ao contrário, é 
uma maior adesão e que nos obriga de facto a suster a velocidade. Incomparavelmente hoje passasse ali 
mais devagar e esse é o nosso objetivo. Para já, enfim eram frequentes os embates ali, e desde que se fez 
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ali aquela fresagem, aquela experiência, de facto não voltou a acontecer mais nada. Nós estamos atentos, 
vamos monitorizando mas estamos em crer que pode ser uma hipótese. Claro isto não é válido para 
estradas com outras caraterísticas com certeza; é válida para uma solução destas. E vamos continuar claro 
que a trabalhar em torno dum projeto diferente, que possa envolver ali a retirada de curvas, que é um 
projeto obviamente de outra dimensão. 

A estrada da Coca-cola de facto não está no nosso Plano de Atividades e Orçamento, nós chegámos a tê-la 
na hipótese de empréstimo que podíamos ter mobilizado mas pelas dificuldades financeiras essa obra foi 
retirada neste momento do nosso horizonte financeiro. Continuamos a fazer alguma intervenção de 
conservação, os nossos serviços estão atentos àquela estrada. A tal intervenção de fundo não a temos 
prevista em orçamento neste momento.” 

 

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

 

Ponto Um – Informação da Presidente da Câmara acerca da atividade municipal, de acordo com 
o disposto na alínea e) número um do artigo quinquagésimo terceiro da Lei cento e sessenta e 
nove de mil novecentos e noventa e nove de dezoito de setembro, alterada pela Lei número 
cinco-A de dois mil e dois de onze de janeiro. 

 

Após lhe ter sido concedida palavra pelo Sr. Presidente da Mesa, pronunciou-se a Sra. Presidente da 
Câmara: 

“Eu pedia ao Sr. Presidente que me dispensasse a leitura da informação. 

Recordava apenas duas ou três coisas que não estão na informação, porque não têm que estar tendo em 
conta o período que ela abarca, mas de facto são dois ou três temas que são muito importantes e que um 
deles já aqui foi falado e sublinhava apenas o que aconteceu ontem com o lançamento da primeira pedra da 
obra do quartel da GNR, muito importante, será reportado depois com detalhe na próxima informação. 

O que aconteceu a semana passada no âmbito da justamente da Cidade Europeia do Vinho a propósito no 
dia do nosso concelho a Gala da Cidade Europeia do Vinho com um espetáculo notável, memorável. O 
Festival do Moscatel que foi igualmente um momento de encontro muito interessante.  

Mas todas estas atividades serão reportadas no próximo relatório que fizermos. Não queria deixar de os 
referir porque foram alguns momentos marcantes da atividade dos últimos dias e eu queria recordá-los. Mas 
seguindo a metodologia não vem nesta informação e eu estou à disposição dos Srs. Membros da Assembleia 
para todas as questões que queiram colocar.” 

 

Sobre o Relatório da Atividade Municipal intervieram: 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“Sra. Presidente é só para lhe manifestar a minha satisfação pela forma como o concelho e a Câmara 
sobretudo está a apoiar os produtores de vinho, uma das riquezas do nosso concelho, com a grande 
possibilidade de exportação mas eu tenho conhecimento e creio que a Sra. Presidente também terá que as 
restrições que estão a ser postas aos nossos vinhos tanto no Brasil como na China. Tem alguma informação 
que o Governo esteja a fazer algum trabalho específico nesta matéria? Uma pergunta. A segunda pergunta. 
Eu peço desculpa de insistir mas fiquei sem saber se o Município de Palmela ia utilizar o Memorando da 
[ANMP] sobre esta ajuda financeira ou não.” 
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A Sra. Presidente da Câmara: 
“A resposta à primeira questão é: não conheço diligências do Governo. Ouvi estas grandes dificuldades até 
porque tivemos agora a experiência de produtores do nosso concelho que se deslocaram e contataram 
exatamente com esta realidade difícil nestes países, nomeadamente na China, mas não conheço diligências. 
Vamos procurar saber também e conhecer mais. 

Sobre a questão do memorando: nós ainda estamos a analisar com todo o detalhe as implicações deste 
memorando, estamos a partilhar com outros municípios e estamos a procurar esclarecer todas as condições 
que não estão ainda clarificadas de acesso às tais condições. Percebemos para já que, sim senhor, teríamos 
que aplicar taxas e tarifas ao máximo agora condições concretas para aceder ao tal memorando ainda não 
as conhecemos em detalhe. Sabemos neste momento que há várias listas a circularem sobre municípios em 
várias condições, felizmente o que podemos dizer é que a nossa situação não está naturalmente ao lado das 
piores do ponto de vista financeiro mas teremos que avaliar condições objetivas para aplicação deste 
memorando.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Apenas três questões que têm a ver com projetos que já estão implementados no terreno e, quer dizer 
num caso está implementado no terreno os outros estão ainda em fase de projeto. O [BE] gostaria de saber 
quantos Cartões Municipais Sénior estão neste momento em «vigor» para termos um bocadinho a ideia da 
abrangência da população em geral e depois gostaríamos de conhecer e de que forma é que o poderíamos 
fazer uma proposta de trabalho relativamente à violência doméstica, bem como do projeto do Observatório 
da Pobreza do Concelho de Palmela.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Nós não conseguimos dizer quantos cartões estão emitidos, serão umas centenas mas não sei quantos. 
Vamos tentar apurar. 

Quanto à segunda questão eu penso que o tema tem a maior pertinência, com certeza, está aliás neste 
momento a ser discutido no âmbito do Conselho Local de Ação Social (CLAS), é acompanhado pelo nosso 
Departamento de Educação e Intervenção Social (DEIS), foi feita uma proposta, sim, pela Comissão para a 
Igualdade exatamente no âmbito do CLAS e está a ser trabalhado com a Câmara. Eu acho que, estamos no 
terreno e está a ser trabalhado, no sentido que está a ser praticado algumas das medidas que ali foram 
preconizadas. Eu acho que talvez valesse a pena eventualmente uma reunião de trabalho especifica sobre 
este assunto ou no âmbito do CLAS ou no âmbito do enfim só, neste caso, do departamento da Câmara que 
acompanha este assunto, como quiser.” 

 

 

Ponto Dois – Primeira Revisão ao Orçamento dois mil e doze e Grandes Opções do Plano (GOP) 
dois mil e doze – dois mil e quinze. 

 

O Sr. Presidente da Mesa:  

“Pergunto à Sra. Presidente se, para além da proposta que todos os Srs. Membros da Assembleia têm, quer 
aduzir mais alguma questão a este ponto.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara 

“Não Sr. Presidente. Não sei qual a metodologia que os Srs. Membros da Assembleia preferem, se 
eventualmente colocar alguma questão. Se calhar vão colocar questões e portanto eu esperaria.” 
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Sobre a Primeira Revisão ao Orçamento e as GOP intervieram: 
O Sr. José Braz Pinto do PS: 

“Sr. Presidente, Srs. Deputados. A nossa posição fase ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano (GOP) já 
é conhecida, já é digamos que quase que previsível. Em relação a esta Revisão que agora nos é proposta e 
em relação às razões que nos levaram a votar contra o Orçamento e as GOP é que esta Revisão não vem 
alterar quanto a nós nada de positivo em relação àquilo que eram os nossos óbices, antes pelo contrário, 
ainda vem piorar na medida em que diminui com esta Revisão, ficando tudo mais ou menos na mesma em 
termos de verbas, mas não há duvida que vai-se diminuir o Investimento e vai-se aumentar as Despesas 
Correntes. Isso não faz alterar aquilo que foi a nossa posição inicial e portanto votaremos contra esta 
proposta.” 

 

O Sr. João Completo Costa do PS: 

“E, na sequência das palavras do meu camarada, eu iria especificar aqui algumas questões. Em primeiro 
lugar eu acho que há aqui uma tentativa de engenharia financeira. Mas eu digo só que é uma tentativa 
porque reparem o seguinte: o Orçamento inicial consagrava uma Receita de cinquenta e seis vírgula seis 
milhões, correto? Após a aprovação desta Revisão a Receita situa-se em cinquenta e três vírgula três 
milhões, ou seja, há uma diminuição de três vírgula quatro milhões, seis por cento. Mas como a este valor 
da Receita se vai acrescentar o Saldo de Gerência e o valor do empréstimo a curto prazo obtém-se os 
cinquenta e seis vírgula seis milhões, ou seja, neste aspeto fica tudo na mesma. Portanto, não houve aqui 
uma diminuição. Ora não havendo uma diminuição, colocamos as seguintes questões. Por que é que 
aparecem aqui anulações e reforços? E eu no Resumo do Orçamento da Receita mas antes de ir aí eu queria 
fazer uma pequena crítica. Peço desculpa mas é o seguinte, é que uma crítica relativamente aqui há questão 
dos quadros porque reparem parece que estes quadros foram feitos ou em departamentos diferentes, o que 
eu não acredito, ou por pessoas diferentes porque quando olhamos para o quadro Resumo da Receita nós 
temos aqui “Dotação Orçamental”, depois quando passamos para a Despesa já é “Valor Atual”, quando 
vamos para as [GOP] já se fala em “Dotação Atual” e a “Dotação Final”, não em “Valor Final”. Portanto, 
digamos que eu acho que se houvesse aqui uma uniformização dos quadros permitia uma leitura mais fácil 
dos mesmos. 

Depois há aqui uma outra questão ainda antes de entrar nas questões de pormenor que me deixa confuso 
que é o seguinte: fala-se de uma Receita de cinquenta e seis vírgula seis milhões de euros, mas quando 
vamos ao quadro Resumo nós temos o total de cinquenta e sete milhões oitocentos e setenta e três mil 
novecentos e dezanove. Pode ser deficiência minha, defeito meu que não consigo interpretar isto, mas acho 
que há aqui qualquer coisa que não joga. Era uma das questões que eu gostava de colocar. Presumo que 
há-de haver aqui um engano qualquer, um erro de cálculo mas são os cinquenta e seis vírgula seis milhões, 
não é? São cinquenta e sete?! Esta Dotação Orçamental é o quê? É o atual antes da Revisão? Então, mas o 
atual antes da Revisão eram cinquenta e seis vírgula seis milhões. Pronto mas ok, está é uma questão que 
eu coloco. 

Se efetivamente não houve uma diminuição do Orçamento, e ao que parece até houve um aumento, aqui 
por estes cinquenta e sete milhões, nós perguntamos por que é que rubricas que para nós são importantes 
como por exemplo, e se formos às [GOP] que é aqui que se encontram os maiores cortes, nós temos uma 
rubrica, na rubrica por exemplo Funções Sociais nós temos um decréscimo de cerca de quatro e meio por 
cento. Eu pergunto se não há na prática mexida na Dotação Orçamental como é que, por que razão se faz 
este corte aqui nas Funções Sociais? Depois, ainda dentro na rubrica Funções Sociais, há aqui uma que me é 
bastante querida que é Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza onde temos aqui cerca de 
cem mil euros mais ou menos de diferença para menos. O mesmo se passa com os Serviços Culturais e 
Recreativos. Por que cortar aqui nestas áreas? 

Depois há uma questão que tem a ver com os Resíduos Sólidos. Os Resíduos Sólidos há também aqui uma 
anulação, uma diminuição. Eu aqui pergunto, provavelmente isto tem a ver, e é uma questão que eu coloco, 
se tem a ver com a diminuição da produção de lixo. É se tem, isto é um indicador da crise, ou seja, há 
vários indicadores que são os transportes e outros que digamos nos dão logo indicação se estamos em crise 
ou não e a produção de resíduos é um deles. Quando geralmente o que é um contrassenso, mas é a 
verdade, quando geralmente em períodos de crise a produção de resíduos tanto aumenta. Há um maior 
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aproveitamento só da parte orgânica e há menos consumo há menos produção de lixo. A pergunta que eu 
faço é se é por essa razão. 

Sobre outra questão. No Orçamento da Despesa, uma questão que nos preocupa tem a ver com os 
Encargos Correntes da Dívida. E aqui sim nós temos um reforço de cerca de cento e sessenta e seis mil 
euros. É por quê este reforço e porque digamos temos aqui um reforço e por contrapartida temos aqui nas 
Funções Sociais cortes na ordem dos quatro e meio por cento? 

Relativamente aos Impostos Diretos e Indiretos mantém-se a Dotação. Nós perguntamos é se a tendência 
não será estes valores caírem ao longo do ano. Aliás uma das críticas que nós temos feito aos Orçamentos é 
efetivamente um pouco, são Orçamentos pouco realistas, pouco aderentes à realidade. Quando falávamos 
por exemplo dos terrenos, da venda de terrenos e tudo isso, nós dissemos sempre que era impossível atingir 
aqueles valores e nós gostávamos de ter Orçamentos mais realistas. Mais ainda, nós gostaríamos de, 
pensávamos que quando soubemos que ia haver uma Revisão do Orçamento e das [GOP] pensávamos que 
íamos ter uma Revisão mais profunda, algo que permitisse redefinir estratégias, focalizar mais os montantes, 
os valores em áreas chaves que permitissem na medida do possível em que os municípios podem permitir 
algum desenvolvimento ou abrir as portas a algum desenvolvimento por exemplo económico do concelho. E 
realmente o que nós vemos é que temos aqui, reforça-se, temos que pagar mais dívida e vemos que 
realmente há aqui questões nas Funções Sociais que a CDU e bem, tanto preza, eu digo aqui e bem, vemos 
aqui que realmente vem, onde efetivamente há aqui cortes mais significativos. E portanto nós esperávamos 
ter aqui uma Revisão profunda, tínhamos essa expetativa mas pronto como se costuma dizer «a montanha 
pariu um rato».” 

 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“Eu acho que «a montanha não pariu um rato», a montanha não tem hipótese de parir nada neste 
momento. E foi a coincidência realmente da redução dos três milhões e meio ser coincidente com a 
transferência do Saldo do ano anterior e o financiamento do Empréstimo de dois milhões. Há realmente uma 
redução nalgumas despesas que são significativas. Para mim uma coisa que me impressiona foi a redução 
de cento e cinquenta mil euros a menos nos combustíveis assim como dezassete mil euros no material de 
escritório que foi citado. Preocupante os cento e setenta mil euros nos juros. Mas por que é que nós 
discutimos isto numa forma diferente esta situação na Câmara e depois da outra no país?! É isso que eu não 
consigo perceber. A Câmara tem que utilizar os financiamentos, assim como o país tem que utilizar, como as 
pessoas têm. Não valer a pena estarmos a discutir, a Câmara não tenta negociar os juros mais baratos 
possível, tenta. A Câmara não era boa pagadora, era. Por isso, tinha melhores juros que outras. É pá por 
amor de Deus, por que é que nós analisamos as coisas quando nos diz respeito a nós de uma maneira e 
depois dizemos as […]? 

Há aqui uma situação que eu julgo que tem sido um pouco criticada ao longo dos tempos principalmente 
pelo [PS] que é o empolamento das Receitas em hipótese de urbanizações, de licenças de utilizações e por 
aí fora. Eu julgo que a Câmara tem de contar com isso; é uma hipótese, não sabemos se vai realizar ou não. 
De qualquer forma, volto a repetir, nós continuamos a acreditar na seriedade das pessoas que fazem as 
Contas da Câmara. Por tal, é evidente que as opções se nós fossemos Câmara seriam outras mas isso aí não 
nos leva a votar contra esta alteração Orçamental. 

Portanto, vamos manter a nossa abstenção e esperando, e convencidos que a Câmara continuará a fazer 
todos os esforços para reduzir Despesas porque as Receitas julgo que neste momento não vejo, não 
vislumbro nos tempos mais próximos uma melhor situação. De maneira que é continuar aquilo que tem sido 
feito nos últimos anos, creio eu, pelo menos assim têm representado nas Contas, que é a diminuição das 
Despesas porque eu não consigo antecipar aumento de Receitas.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Tem a ver, portanto, há aqui uma redução da Despesa nomeadamente ao nível das Funções Sociais e era 
compreender, dizia que verificamos aqui uma redução essencialmente mais na, e é a área que mais nos 
preocupa como é evidente, das Funções Sociais e gostaríamos de saber em concreto que ações, que 
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atividades, que projetos caem decorrente destas decisões, nomeadamente no que diz respeito à Habitação e 
ao Abastecimento da Água. Que projetos é que deixaram, que ficarão em perigo ou que se deixam de 
realizar mesmo, relativamente a esta redução e já agora ao nível da Educação há aqui um, eu percebo que a 
diferença não será muito significativa mas pode representar por exemplo o fim de algumas atividades para 
as crianças ou educação para adultos, na área da Saúde, no fundo a questão da redução da Despesa nas 
Funções Sociais em que é que isso se concretiza do ponto de vista efetivo na atividade da Câmara?” 

 

Após lhe ter sido concedida palavra pelo Sr. Presidente da Mesa, respondeu a Sra. Presidente da 
Câmara: 

“Começaria talvez pelo comentário mais geral que tem que ver com o valor, isto é pelo valor global do 
Orçamento que foi uma das questões colocadas. De facto é verdade, quer dizer, é uma mera coincidência e 
nós assim que detetámos isto percebemos exatamente a dificuldade que era discutir uma Revisão com estas 
caraterísticas em que por muito profundas que sejam as modificações mas resultando num valor global igual 
de facto é difícil perceber o que se fez, mas quero garantir ao Sr. Membro da Assembleia que não foi 
“engenharia financeira”; é de facto resultado puro daquilo que aliás já foi referido também. Portanto, nós 
tínhamos um Orçamento Inicial de cinquenta e seis vírgula seis milhões de euros. Com a segunda alteração 
e, portanto, quando o senhor refere a “Dotação Orçamental” é a “Dotação Atual”. A Dotação Atual contém já 
as alterações que foram sendo feitas. Sendo a Dotação Orçamental cinquenta e seis vírgula seis, com a 
Segunda Alteração que nós fizemos, passámos para cinquenta e sete vírgula nove milhões de euros porque 
acrescentámos os dois milhões de euros do empréstimo que entretanto contratámos, o empréstimo de curto 
prazo, e reduzimos cerca de setecentos e setenta e quatro mil euros resultantes da reprogramação do 
Quartel da GNR, ou seja, o Quartel da GNR porque já era suposto estar mais avançado, era suposto já ter 
Despesa realizada. Não tendo nós reprogramámos para o ano seguinte. Portanto, ficámos assim com este 
valor que agora referimos. Ficámos então com esse valor. 

Agora regressamos aos cinquenta e seis ponto seis, por quê? Porque entretanto reduzimos, alteraram-se as 
Receitas do Orçamento Inicial em: por um lado reduzimos um vírgula oito milhões de euros na venda de 
terrenos. Nós assumimos aqui claramente, isso não foi referido por nenhum dos Srs. Membros penso eu, 
nós assumimos aqui claramente que não é expetável concretizar venda de terrenos neste contexto e 
portanto retirámos esta verba. Temos uma reprogramação significativa dos valores do QREN [Quadro de 
Referência Estratégico Nacional] fruto essencialmente da alteração dos valores de adjudicação das obras 
entretanto adjudicadas, consignadas, iniciadas em alguns casos e que levaram claramente a uma alteração 
significativa. Nós temos uma obra de infraestruturas por exemplo, que é uma obra importantíssima, que 
neste momento tem uma redução praticamente de cinquenta por cento em relação ao seu valor inicial, fruto 
do resultado por e simplesmente do processo de concurso, da adjudicação da obra, aliás do número 
elevadíssimo de concorrentes, etc., etc. Aqui também reprogramámos, reduzimos significativamente obras 
no QREN. 

Depois tínhamos aqui uma questão relacionada com os Val’ Flores, não.... temos aqui também uma 
alteração de trezentos mil euros relacionado com o empréstimo, o Dr. Monteiro pode esclarecer já agora, 
sff. só para continuar este raciocínio.” 

 

O Sr. Dr. José Monteiro: 

“Boa noite. Relativamente a esta redução do empréstimo bancário que entretanto está contratado, nós 
temos no empréstimo bancário também as obras de revitalização do [CHVP - Centro Histórico da Vila de 
Palmela] e ao serem adjudicadas por um valor inferior àquele que estava orçamentado reduz a 
comparticipação tanto do QREN, os setenta e cinco por cento do QREN, e a parte da Despesa Nacional que 
está submetida no empréstimo. Os trezentos mil é a parte dos setenta e cinco por cento que estão no 
empréstimo.” 
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A Sra. Presidente da Câmara: 
“Portanto, se somarmos um vírgula oito milhões, isto só os valores mais significativos, a estes trezentos mil 
euros do empréstimo que o Dr. Monteiro referiu agora, aos quinhentos e vinte mil do QREN, aos setecentos 
e setenta e quatro do Quartel da GNR isto dá praticamente os tais três milhões e depois serão uns acertos 
ou três vírgula três milhões e depois são acertos. Portanto, globalmente à esta alteração ao Orçamento. 

Teríamos então a Receita de cinquenta e três vírgula seis milhões. Ora chegámos aos cinquenta e seis 
vírgula seis exatamente porque somando os tais dois milhões do empréstimo de curto prazo na Receita 
claro, e o saldo de Gerência que entretanto transitou do ano passado de um vírgula três milhões ou seja 
voltamos a somar três vírgula três milhões. Portanto, quando eu falo em coincidência é exatamente isto. Nós 
temos aqui uma alteração de facto substantiva no Orçamento no ponto que tínhamos referido anteriormente 
que ronda os três vírgula três milhões de euros e temos agora que acrescentar ao Orçamento três vírgula 
três milhões de euros também, por coincidência, provenientes de duas rubricas, duas modificações 
completamente diferentes – introdução do Empréstimo e do Saldo de Gerência. 

Depois em relação à questão da natureza dos cortes, penso que era outra das questões. Ah, a Despesa não 
reduz, não; a Despesa reduz! Aliás se nós virmos os valores globais também nos mesmos mapas síntese 
ainda, não é verdade, não se pode dizer que nós estamos a aumentar as Despesas Correntes, aliás não há 
aqui nada que diga isso, antes pelo contrário, nós estamos a diminuir a Despesa Corrente. Aliás, que é uma 
coisa completamente lógica com o que eu ia dizer a seguir que é a diminuição das Funções Sociais, ou seja 
a Despesa Corrente está muito associada a tudo o que é a atividade e nós claramente cortamos na atividade 
nesta reprogramação. 

As funções, ah desculpem, ainda antes de falar da atividade em concreto. Nós reduzimos em várias áreas, 
aliás já o tínhamos partilhado na reunião de Câmara: temos um corte na despesa dos combustíveis num 
contexto em que os combustíveis estão todos mais caros - nós temos menos cento e cinquenta mil euros em 
combustíveis; temos um corte em consumíveis na área dos materiais de escritório na ordem dos dezassete 
mil euros; temos um corte em material de higiene e limpeza diretamente da ordem dos treze mil euros. E o 
Orçamento Inicial já tinha ele próprio um corte nestas áreas. Portanto, nós continuamos a reduzir nesta área 
de Despesa concreta, não é aquela em que se podem criar ou gerar ainda assim poupanças. 

Depois inevitavelmente há encargos que aumentam. Por exemplo: as questões dos Encargos de Saúde 
significativo, um acréscimo de cem mil euros; os juros de mora já foram referidos, é inevitável só o facto de 
nós termos dívida à SIMARSUL (Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da Península de 
Setúbal) traduzem no juro de mora que tem de ser assumido. Mas também tivemos mais encargos com, nas 
Despesas com Pessoal que não têm nada que ver com os trabalhadores no sentido dos vencimentos, 
tivemos encargos com maternidade, paternidade, portanto, as licenças. Tivemos, globalmente aqui alguns 
encargos também que tiveram que ser incorporados. 

Depois nas Funções Sociais convém termos presente que as Funções Sociais da Câmara é praticamente, 
quer dizer, toda a atividade que nós temos está ligada às Funções Sociais. Pois, tudo o que não for, 
portanto, nós temos neste momento, por exemplo, só o [CHVP - Centro Histórico da Vila de Palmela] 
exatamente as alterações que estamos a fazer na área do [CHVP], por força das tais adjudicações ou 
nalguns casos reprogramação é verdade, mas essencialmente adjudicações em valores muito mais baixos. 
Tem aqui uma alteração substancial na Função Social Habitação. Mas isso não significa que tiramos nada 
das ações que temos vindo a fazer. Vamos é concretizar em preços mais baixos, ou não conseguir 
concretizar completamente mas sobretudo é isto, concretizar em preços muito mais baixos as obras 
previstas no [CHVP], certo? 

Depois temos aqui uma redução claramente numa obra na área do Abastecimento de Água, a anulação de 
uma ligação prevista, que ainda assim é uma alteração de duzentos e noventa mil euros praticamente 
(aparece aí duzentos e oitenta e nove mil e oitocentos). Temos a redução, na área das Escolas o que nós 
temos é a redução de algumas das nossas intervenções previstas na área da conservação, ou seja, de facto 
no imenso parque escolar que nós temos seria desejável que nós continuássemos a fazer algumas obras e 
assumimos não concretizar obras no valor de cento e cinquenta mil euros, provavelmente nas escolas. Não 
compromete nada, quer dizer não há rigorosamente nada no funcionamento das escolas que deixe de 
acontecer por via desta redução. Em alguns casos nós conseguimos resolver problemas existentes com base 
nos nossos serviços, na administração direta mas com isso, enfim, não lançámos procedimentos e, portanto, 
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não gastámos esse dinheiro mas, quer dizer, não comprometemos o funcionamento de nenhuma escola, 
nem dos transportes escolares, nada disso, nem das refeições das crianças, nada disso. Agora assumimos 
que não poderemos realizar provavelmente, não é provavelmente é seguramente todas as conservações e 
intervenções que prevíamos. 

Depois é verdade que assumimos alguns cortes na nossa atividade, nomeadamente na Cultura, infelizmente. 
Um corte significativo na programação dos nossos equipamentos culturais; um corte em alguns projetos, por 
exemplo, com muita pena nossa o «Pino do Verão», os «Castelos no Ar». São projetos que claramente 
assumimos que deixámos de ter condições para os fazer. Tudo isto está nas Funções Sociais, daí que 
naturalmente o decréscimo mas significativo seja nas Funções Sociais. 

Resíduos Sólidos, foi outra questão colocada, a diminuição. Não, infelizmente não está a ser, quer dizer 
infelizmente depende da perspetiva, se fosse como consequência da crise o sentido seria inverso, se fosse 
como consequência de uma forma de melhor nos relacionarmos enquanto cidadãos com a produção de lixo 
então era positivo, reduzir o lixo, mas quer dizer não é isso que se passa. O que nós temos aqui é 
claramente uma, primeiro renegociámos contratos e portanto há aqui no âmbito das medidas que temos 
vindo a tomar as tais medidas de contenção há aqui uma medida que permite gerar alguma poupança, mas 
pronto traduz-se num menor gasto ou num menor investimento, depende da ótica, nesta área. Enfim, nós 
também estamos nesta renegociação de contratos, não nego, aliás nós temos dito isto em alguns 
momentos, neste momento estamos ao nível de assegurar funções ou, aliás, estamos a assegurar níveis 
absolutamente elementares, já não podemos baixar daqui. Nós temos consciência que o ideal era até 
aumentar o serviço prestado, nós precisaríamos de continuar a ter condições para ir recolher mais lixo mais 
vezes a mais sítios, deixem-me colocar a questão nestes termos, porque a produção de lixo não diminuiu. 
Agora nós não temos condições para aumentar esta recolha, claramente. Mas sobretudo e mais significativo 
é a renegociação dos contratos, como aliás aconteceu no caso das rendas, etc. e todos os contratos, todas 
as manutenções que temos, a higiene e limpeza. 

Depois, penso que o Dr. Monteiro, não sei se, tinha colocado uma questão em relação aos quadros, não sei 
se é relevante?” 

 

O Sr. João Completo Costa do PS: 

“Depois no fim podemos falar sobre isso”. 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Então penso que terei respondido, Sr. Presidente, às questões colocadas.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Apenas um esclarecimento que tem a ver com um dos cortes mais significativos na área do abastecimento, 
tem a ver com o abastecimento de água nas AUGI’s (Áreas Urbanas de Génese Ilegal). Há um corte e o que 
é que isto de facto representa, porque de acordo com o quadro na página quatro, a alínea dois ponto 
quatro, quatro zero um ponto vinte e quatro Abastecimento de Águas às AUGI’s do extremo noroeste do 
concelho que estaria prevista na Dotação anterior dezassete mil e trezentos euros e que há uma anulação 
desse valor completo. O que é que isto significa do ponto de vista da recuperação das áreas clandestinas e 
tudo isso?” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Sim de facto assumimos que neste plano de cortes só realizaremos essa obra quando efetivamente as duas 
urbanizações demonstrarem sinal claro de irem avançar, ou seja, nomeadamente têm que pagar as taxas 
para emissão do respetivo alvará, etc. e, portanto, havendo sinais de que as urbanizações não estão a 
evoluir pensámos que não fazia sentido manter esse esforço de investimento.” 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com treze votos a favor da 
CDU, sete votos contra (seis do PS e um do BE) e quatro abstenções (dois do PSD e dois do 
CDS-PP). Aprovado em minuta. 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP apresenta declaração de voto: 

“O [CDS-PP] abstém-se na apreciação do Orçamento, Alteração do Orçamento, inicialmente até votámos 
contra aquando do Orçamento Inicial, na votação inicial, mas vemos aqui esta alteração hoje só nos vem dar 
razão porque aquele Orçamento Inicial nós entendíamos que não era exequível. Hoje as alterações aqui 
propostas vêm de encontro de certa forma àquilo que nós prevíamos e daí o nosso voto de abstenção.” 

 

 

Ponto Três – Desafetação do domínio público de parcela de terreno com a área de quinhentos e 
setenta e dois metros quadrados, sita em Pinhal Novo. 

 

Sobre esta proposta intervieram: 

A Sra. Julieta Rodrigues do PS:  

“Boa noite a todos. Só para dizer rapidamente que esta proposta advém de uma atividade rica de um 
Movimento Associativo nomeadamente a Sociedade Columbófila de Pinhal Novo com que nós nos 
congratulamos. Desejamos é que o prazo dado dos cinco anos sejam realmente suficientes para que esta 
sociedade consiga levar a bom porto os seus objetivos.”  

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com vinte e quatro 
votos a favor (treze da CDU, seis do PS, dois do PSD, dois do CDS-PP e um do BE). Aprovado em 
minuta. 

 

 

Ponto Quatro – Regulamento de Publicidade, Mobiliário Urbano e Ocupação de Espaços 
Públicos 

 

Sobre esta proposta intervieram: 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“Eu digo sinceramente que louvo a Câmara pelo trabalho que foi feito. Isto é um trabalho de anos. É ao fim 
e ao cabo é o aprofundar do outro regulamento que já deu muito trabalho e digo sinceramente não sei se 
haverá muitos municípios que tenham um regulamento com um nível que este tem.” 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com vinte e quatro 
votos a favor (treze da CDU, seis do PS, dois do PSD, dois do CDS-PP e um do BE). Aprovado em 
minuta. 
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Ponto Cinco – Autorização prévia nos termos da Lei oito de dois mil e doze, de vinte e um de 
fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso). 
 

Após lhe ter sido concedida palavra pelo Sr. Presidente da Mesa, informou a Sra. Presidente da 
Câmara: 

“Sr. Presidente, aqui talvez valha a pena, até porque é uma proposta nova para todos nós, talvez valha a 
pena um esclarecimento sobre este assunto. É só dizer que esta é de facto a primeira consequência 
naturalmente da aplicação da Leis dos Compromissos que aqui não tem outro sentido que não seja 
rigorosamente autorizar neste caso a Câmara, portanto, trata de uma deliberação genérica que autoriza a 
Câmara para aquilo que temos nas [GOP] e que têm implicação em mais do que um ano. Pronto, 
basicamente é isto. Portanto, neste contexto é uma decisão meramente, eu diria que administrativa porque 
a decisão política foi tomada relativamente ao Orçamento e às [GOP]. Agora é legitimar a Câmara para 
puder realizar as despesas que têm consequência em mais do que um ano, mas despesas que já estão no 
Orçamento e [nas GOP], obviamente.” 

 

Sobre esta proposta intervieram: 

O Sr. José Braz Pinto do PS: 

“Primeira questão: o [PS] está contra esta Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso. É uma lei 
asfixiante para as autarquias e também, mais uma vez entendemos que da aplicação da mesma não vai 
resultar nada de positivo, se é que o objetivo era conseguir algo positivo, porque infelizmente os 
pagamentos em atraso continuam, com lei ou sem lei, e os compromissos têm que se assumir também com 
lei ou sem lei. Portanto, esta lei só vem exatamente dificultar a vida aos municípios. 

Depois dizer que o nosso sentido de voto não tem nada a ver com concordarmos ou discordarmos da lei. 

Também referir, como dissemos há bocadinho, que é sobejamente conhecida a nossa posição face ao 
Orçamento, face às estratégias de gestão da Câmara. Somos contra, já o manifestámos uma série de vezes 
e portanto poderá parecer esquisito que sendo contra alguns instrumentos, nomeadamente as [GOP] nós 
possamos votar de uma forma ou de outra, mas continuamos com esse posicionamento. Entendemos, 
mesmo na sequência daquilo que foi a argumentação da Sra. Presidente, que esta proposta é uma proposta 
agilizadora da atividade e que vem como que paginar digamos a atividade da Câmara com a lei que agora se 
vê obrigada a cumprir. E até reconhecemos algum valor na construção desta proposta e sobretudo, 
sobretudo, nalguma economia de esforço e mesmo de consumos diretos que se possa obter com esta 
proposta, na medida em que se tivéssemos estar a reunir a Assembleia Municipal cada vez que era preciso 
fazer qualquer coisa era muito mais Assembleias, era muito mais gastos, e era muito mais esforço 
despendido e, portanto, há aqui de certa forma uma economia de esforço e uma economia de meios que é 
importante. 

De qualquer forma, chamamos à atenção para o ponto cinco que entendemos que deve ser cumprido 
escrupulosamente e dizemos isto mesmo ao Sr. Presidente da Assembleia, porque esta Assembleia tem uma 
função de acompanhar a gestão e fiscalizar a gestão e o cumprimento do Plano. Ora, ao estarmos a dar uma 
autorização já prévia, de certa forma temos que ter para a Assembleia salvaguardar a sua missão primeira 
tem que este ponto cinco ser um compromisso claro e aberto. Não estamos aqui a pôr dúvidas que a 
Câmara venha mascarar qualquer coisa, mas que não falhe na apresentação desta informação porque aí 
será a única forma, mesmo tendo dado esta permissão prévia à Câmara será uma forma de pudermos 
continuar a cumprir a nossa missão fiscalizadora. Neste sentido, e só por isto, iremos votar a favor.” 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com vinte e quatro 
votos a favor (treze da CDU, seis do PS, dois do PSD, dois do CDS-PP e um do BE). Aprovado em 
minuta. 
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Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão pelas zero 
horas do dia sete de junho de dois mil e doze, da qual se lavrou a presente ata, que eu Simplício Joaquim 
Guerra Piteira, na qualidade de Primeiro Secretário da Assembleia Municipal, redigi e subscrevi. 
 

Palmela, sete de junho de dois mil e doze. 

 


