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Mandato 2009/2013 

Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Palmela 

Realizada no dia 27 de setembro de 2012 

Ata N.º 26 

 

No dia vinte e sete de setembro de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e vinte e cinco 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 – Segunda Revisão ao Orçamento dois mil e doze e Grandes Opções do Plano (GOP) dois mil e 
doze – dois mil e quinze; 

 

Ponto Três – Alteração ao empréstimo de longo prazo número zero, zero, três ponto zero, sete, um, sete, 
três, quatro, seis, zero, zero, nove, seis; 

 

Ponto Quatro – Pedido de isenção de pagamento de taxas municipais de edificação, Reqte: Associação de 
Idosos de Palmela [AdIP], Procº: E-Cento e Setenta e Dois barra Noventa e Cinco, Local: Palmela – 
Reconhecimento quanto aos fins de relevante interesse público que a instituição em causa – Associação de 
Idosos de Palmela [AdIP] – prossegue na área do Município de Palmela; 

 

Ponto Cinco – Pedido de isenção de pagamento de taxas municipais de edificação /utilização, Reqte: Grupo 
Desportivo da Volta da Pedra [GDVP], Procº: E-Setecentos e Trinta e Três barra Zero Um, Local: Volta da 
Pedra – Reconhecimento quanto aos fins de relevante interesse público que a instituição em causa – Grupo 
Desportivo da Volta da Pedra [GDVP] – prossegue na área do Município de Palmela; 

 

Ponto Seis – Redução de taxas municipais de edificação ao abrigo do disposto no número quinze do artigo 
nove do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, Reqte: Luís António Cangueiro: “Museu da Música 
Mecânica”, Procº: E-Setecentos e Vinte barra Zero Um, Local: Arraiados, Freguesia de Pinhal Novo - 
Reconhecimento quanto aos fins de relevante interesse público que a instituição em causa – Museu da 
Música Mecânica – prossegue na área do Município de Palmela; 

 

Ponto Sete – Desafetação do domínio público de parcela de terreno com a área de duzentos e noventa e 
um metros quadrados (edifício com duzentos e dezassete vírgula vinte e cinco metros quadrados e 
logradouro com setenta e três vírgula setenta e cinco metros quadrados), integrada no Parque Venâncio 
Ribeiro da Costa, em Palmela; 

 

Ponto Oito – Desafetação do domínio público e cedência de terreno à Freguesia de Quinta do Anjo em 
regime de direito de superfície; 

 

Ponto Nove – Alteração do Regulamento Municipal de Licenciamento, Adjudicação e Funcionamento das 
Áreas Comerciais do Castelo de Palmela; 
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Ponto Dez – Regulamento do Fundo de Compensação para o Plano de Pormenor da Rua Marquês de 
Pombal, Pinhal Novo; 

 

Ponto Onze – Autorização de repartição de encargos orçamentais para os anos económicos de dois mil e 
doze, dois mil e treze, dois mil e catorze e dois mil e quinze, resultante do procedimento concursal 
“Prestação de serviço de energia elétrica, em instalações alimentadas em média tensão e baixa tensão 
especial” ao abrigo dos números um e seis do artigo vigésimo segundo do Decreto-lei cento e noventa e 
sete de mil novecentos e noventa e nove, de oito de junho. 

 

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. Carla Sofia Freitas Oliveira do Partido Socialista (PS); 

• Sr. Pedro Gonçalo da Ponte Marques Taleço do PS; 

• Sra. Ana Catarina Diaz Y Pais Sartóris de Lima do Bloco de Esquerda (BE). 

 

Presentes, em representação do Executivo Camarário: 

• Sra. Presidente Ana Teresa Vicente; 

• Sr. Vereador Álvaro Amaro; 

• Sra. Vereadora Adília Candeias; 

• Sr. Vereador Adilo Costa; 

• Sr. Vereador Luís Miguel Calha; 

• Sr. Vereador José Carlos de Sousa. 

 

Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa informou que o Sr. Pedro Gonçalo da Ponte 
Marques Taleço do PS justificou a ausência, por motivos pessoais, tendo a falta sido considerada 
justificada. Em sua substituição foi convocado o Sr. Gonçalo Miguel Folgado dos Santos que se 
encontrava presente. 

 

Seguidamente o Sr. Presidente da Mesa deu conhecimento e colocou à apreciação do Plenário que: 

• O Sr. José Justiniano Taboada Braz Pinto do PS apresentou pedido de renúncia ao mandato, 
por motivos pessoais e familiares, a partir de doze de julho de dois mil e doze. Em sua substituição 
foi convocado o Sr. Raul Manuel Ribeiro Pinto Cristóvão que se encontrava presente; 

• A Sra. Dina Maria Mateus Pereira Serra da CDU apresentou pedido de suspensão de mandato, 
por motivo de licença de maternidade, a partir de dez de setembro de dois mil e doze e por um 
período de cento e oitenta dias. Em sua substituição foi convocado o Sr. Nidberto Patuleia Paiva 
que se encontrava presente. 
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De imediato, procedeu-se à tomada de posse dos novos Membros, a saber: Sr. Gonçalo Miguel Folgado 
dos Santos do PS, Sr. Raul Manuel Ribeiro Pinto Cristóvão do PS e do Sr. Nidberto Patuleia Paiva 
da CDU, que após juramento de honra e assinadas as respetivas atas, que ficarão apensas à presente, 
foram empossados no cargo. 

 

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

 

No seguimento, o Sr. Presidente da Mesa colocou à aprovação as minutas das Atas números quinze e 
dezassete, datadas de vinte e oito de abril de dois mil e onze e de trinta de junho de dois mil e onze, 
respetivamente, dispensando-se a sua leitura em virtude de terem sido previamente distribuídas. Foi dada a 
palavra aos Senhores Membros presentes para as intervenções que considerassem oportunas. 

 

Não havendo intervenções, foram as atas aprovadas, por unanimidade, com vinte e três votos a 
favor (catorze da CDU, cinco do PS, dois do PSD e dois do CDS-PP). 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Aproveito para pedir a inclusão também de um décimo segundo ponto que me parece ser pacífico e que 
eventualmente também depois pode discutir, poderia ser o ponto cinco ou ponto seis ou ponto sete, 
portanto, é a redução de taxas municipais de edificação de acordo com a proposta que também creio que já 
foi entregue a todos vós. Portanto, é o ponto doze.” 

 

Ponto Doze – Pedido de isenção de pagamento de taxas municipais de edificação, Reqte: Associação de 
Reformados, Pensionistas e Idosos do Bairro Alentejano - ARPIBA, Procº: E-seiscentos e sessenta e nove 
barra zero nove, Local: Palmela - Reconhecimento quanto aos fins de relevante interesse público que a 
instituição em causa – Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Bairro Alentejano – ARPIBA – 
prossegue na área do Município de Palmela. 

 

Não tendo havido oposição à inclusão do ponto, passou a constar da Ordem de Trabalhos com o número 
doze. 

 

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: 

“Nesse sentido, pergunto aos senhores elementos do público aqui presentes se alguém deseja fazer alguma 
intervenção. Não há intervenções?” 

 

Não havendo intervenções por parte do público, o Sr. Presidente da Mesa deu início ao Período Antes da 
Ordem do Dia. 

 

Informou o Sr. Presidente da Mesa: 

“Chegaram aqui à Mesa um Voto de Congratulação vindo da Bancada do [PS], uma moção da Bancada da 
CDU e uma Proposta de Recomendação do PSD. 
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Mesmo antes disso, sem ser de facto por escrito mas eu gostaria, com certeza que interpretarei o 
sentimento unânime desta Assembleia, de puder dizer aqui muito simplesmente que ocorreu recentemente o 
falecimento de uma pessoa, a D. Ermelinda Freitas, mãe da Dra. Leonor dos vinhos de Fernando Pó e que 
foi sentida por todos nós como uma perda e nesse sentido gostaria de puder associar o Plenário a um Voto 
de Pesar por esse falecimento recente e depois endereçaremos naturalmente as nossas condolências à 
família. Alguém se opõe? Portanto, todos de acordo? Então é isso que irá acontecer, nós enviaremos à 
família um voto de pesar aqui hoje aprovado.” 

 

Não havendo qualquer oposição, foi o Voto de Pesar aprovado, por unanimidade, com vinte e três 
votos a favor (catorze da CDU, cinco do PS, dois do PSD e dois do CDS-PP). 

 

 

Voto de Congratulação à Associação das Festas das Vindimas 2012 

 

Tomou a palavra a Sra. Julieta Rodrigues do PS para apresentar o Voto de Congratulação, que ficará 
apenso à ata, e que foi admitida por unanimidade, com vinte e três votos a favor (catorze da 
CDU, cinco do PS, dois do PSD e dois do CDS-PP). 

 

Não havendo intervenções, foi o Voto de Congratulação aprovado, por unanimidade, com vinte e 
três votos a favor (catorze da CDU, cinco do PS, dois do PSD e dois do CDS-PP). 

 

Pelas vinte e uma horas e trinta minutos iniciou a participação nos trabalhos a Sra. Ana Sartóris do BE. 

 

 

Moção da CDU sobre a Jornada de Luta Nacional 

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

 

Sobre a moção intervieram: 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Boa noite a todos. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Presidente da Câmara Municipal, Srs. 
Secretários da Assembleia Municipal, Srs. Vereadores, caros Colegas Membros da Assembleia Municipal, 
Comunicação Social, público em geral, Funcionários da Câmara Municipal de Palmela (CMP), a todos muito, 
muito boa noite. 

Relativamente a esta moção eu posso dizer que parcialmente entendendo, compreendo, e estou de acordo. 
Mas discordo frontalmente na questão que diz aí “Jornada de Luta”. Não do nome “Jornada de Luta”, porque 
eu acho, sim senhora tem que haver uma Jornada de Luta, sim senhora, só que o objetivo não pode ser 
apenas esse. Nós sabemos que a Jornada de Luta vai crer o quê? Aumentos salariais num país que não 
pode. Vai crer mais Direitos num país que não pode. Vai crer diminuir a produtividade, lógico não é? Num 
país que precisa de produzir. O que eu aqui propunha, e faria todo o sentido, era Jornada de Luta, sim 
senhora, para pressionar este Governo, e não fiquem admirados, para pressionar este Governo para dar 
como nulo o contrato leonino que foi assinado com as PPP’s [Parecerias Público-Privadas], porque isto é uma 
vergonha, o contrato leonino assinado em dois mil e cinco que prevê pagar dois mil e quinhentos milhões de 
euros a partir de dois mil e quinze, assinado pelo Governo PS, que sabia que ao fim da sua legislatura em 
dois mil e quinze já lá não estaria. Ou seja, este contrato tem toda a legitimidade de ser anulado seja ele 
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[contrato ou não], daí que eu apelo nestas Jornadas de Luta não se tente retirar ao país aquilo que agora 
não pode dar, no fundo subvertendo um pouco a ideia do esforço nacional, mas sim pressionar este 
Governo, da nossa parte estamos a tentar fazê-lo, numa Jornada de Luta para anular estes acordos e para 
rever estes acordos das PPP’s. Isto é uma vergonha que é efetivamente isto que vai hipotecar o país durante 
trinta anos. Não é pedir mais tostões ao Governo porque em altura de crise os tostões valem milhões, é sim 
senhora pressionar este Governo para, como vocês dizem e muito bem e eu aqui nesta casa também já 
disse que eu sou adepto de ideias de esquerda e ideias de direita, como vocês dizem e muito bem, Jornadas 
de Luta para que este Governo tribute o Capital, sim senhor, isso sim senhor vale a pena, e para que este 
Governo reveja estas [PPP’s] porque se não, não é uma Jornada de Luta num ano, em dois, em três, em 
quatro que vão resolver nada. Não vão resultar. Vamos sim senhora ajudar a resolver os problemas graves 
deste país, não é ajudar a afundar este país por uma questão de poder apenas. É isto que os Partidos 
Políticos querem, sejam eles quais forem, é poder. Não, vamos juntar numa Jornada de Luta mas fazer isto 
que eu disse – pressionar o Governo no sentido de dar nulo este contrato leonino que foi assinado que é 
uma verdadeira barbárie para a nossa Economia, para nós todos e que por n anos vamos estar a apoiar um 
acordo de um indivíduo que foi para o estrangeiro, que tem na sua conta familiar atualmente mais de 
quatrocentos milhões de euros, que ninguém sabe como, mas essa é outra questão. Portanto, Jornadas de 
Luta, sim senhora, mas vamos compreender a situação do país e vamos cortar, vamos pressionar a cortar 
onde sim senhora deve cortar. E quando isto tiver equilibrado, sim senhora, por que não aumento? Portanto, 
é esta aqui a minha única posição contra a vossa visão da Jornada de Luta só por ser Jornada de Luta, só 
por eu ser do Centro-Direita, enfim para mim o Centro-Direita não faz sentido como eu já aqui expliquei, 
mas Jornada de Luta sim mas vamos ver os objetivos desta Jornada de Luta e vamos fazer uma Jornada de 
Luta completa, não uma Jornada de Luta incompleta deste ponto de vista que eu aqui expus. Quanto a mim 
esta Jornada de Luta é efetivamente incompleta. Vamos tratar o país, efetivamente no problema que ele 
tem.” 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Boa noite Sr. Presidente, boa noite Sra. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, 
público, Trabalhadores da Câmara, da Autarquia, e Comunicação Social. 

Eu realmente queria ver se conseguia meter alguma coerência ideológica na minha intervenção. Não queria 
nem ser de Esquerda nem de Direita mas queria manter-me coerente com aquilo que sempre defendi e que 
é aquilo que o [PS] sempre defendeu. 

E portanto, dizer-vos que embora concorde com alguns pressupostos que aqui estão, logicamente quem é 
que não estará de acordo que é preciso combater as desigualdades, que é preciso reposicionar a política 
social deste Governo – porque realmente há aqui um ataque claro nas políticas sociais, às classes 
trabalhadoras e à classe média – e portanto tudo o que aqui tem sido feito até agora vai muito para além do 
Memorando da Troica e ultrapassa e é claramente uma agenda ideológica de Centro-Direita que incomoda 
verdadeiramente os verdadeiros Sociais-Democratas e incomoda todos aqueles que desde antes do «Vinte e 
Cinco de Abril» ou depois do «Vinte e Cinco de Abril» lutaram sempre por um país mais justo e mais igual. E 
portanto se nós centrarmos, e não vou aqui discutir as PPP’s porque nem sequer está referenciada na 
moção, mas teríamos muito que discutir as PPP´s e de quem é que começou com as PPP’s e de quem são 
as responsabilidades (nós não renegamos as nossas responsabilidades), mas também não assumimos as 
responsabilidades todas e muito menos assumimos responsabilidades ou não deixamos de assumir as nossas 
responsabilidades com seriedade e sem demagogia. 

Portanto, queria vos dizer que se nesta moção nós estaríamos dispostos a apoiar esta moção se 
efetivamente, e eu sei que isso é difícil para a CDU, terei que vos dizer que o «PEC [Programa de 
Estabilidade e Crescimento] Quatro» se tivesse sido aprovado, permitam-me que vos diga sem querer fazer 
futurismo, se calhar não estaríamos tão mal como estamos hoje. Mas eu sei que para a CDU é difícil aceitar 
estas coisas em relação ao [PS]. 

Por outro lado, dizer-vos também que se nas políticas europeias há ecos, e há, é na Europa que nós temos 
que encontrar a solução e não fora dela. Portanto, essa é claramente uma posição ideológica do [PS]. Nós 
somos um partido que aposta na solução europeia, que defende a solução europeia e que acredita que é na 
solução europeia também que está uma parte da resolução da crise. 
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Por outro lado, num outro ponto “...os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Palmela”, seria mais 
interessante que «a Assembleia Municipal de Palmela apela à continuação da luta das Populações contra 
essas políticas. Contra a destruição do Estado Social.» Completamente de acordo mas tirando os eleitos da 
CDU porque isto não é património dos eleitos da CDU, é património de mais gente. 

E por último dizer-vos também, com todo o respeito, que a organização da manifestação é efetivamente da 
[CGTP-IN - Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional], mas ela hoje é já 
muito mais para além de uma manifestação da Central Sindical da [CGTP-IN], é já uma manifestação da 
população, de pessoas independentes, de outras organizações que se juntaram à manifestação - e muito 
bem, e muito bem -, é um ato público de civismo, de cidadania extremamente importante na continuidade 
do dia quinze, mas dizer-vos também, ao contrário do que aqui foi dito, que a solução passa pela 
Democracia e a solução em Democracia passa pelos partidos políticos. E portanto, seria interessante que 
esta moção pudesse ser aprovado com maior abrangência, retirando estes três ou quatro pontos que eu 
aqui referi: a referência ao «PEC Quatro», que eu acho que não tem sentido; a referência às “políticas 
europeias” como um mal, elas são efetivamente uma das causas, mas é efetivamente pela Europa que passa 
a solução, na nossa opinião; e a outra os eleitos da CDU e ficasse em nome da Assembleia Municipal de 
Palmela.” 

 

Pelas vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos iniciou a participação nos trabalhos a Sra. Ana Cláudia 
Manuelito da CDU. 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Meus Senhores, eu gostaria de vos dizer a todos o seguinte: nós temos uma Ordem de Trabalhos longa, 
como eu disse, e apesar de termos estado de férias, nós temos também inscritos para discutir esta moção, 
já falaram dois deputados municipais, temos mais dois, quatro, cinco e depois ainda temos para além desta 
mais duas moções e uma delas muito parecida também com esta. Aquilo que eu vos queria chamar à 
atenção era exatamente para isto: é para percebermos como é que está a Ordem de Trabalhos, e sem 
cortar a palavra a ninguém como é natural, mas para percebermos que não nos pudemos repetir e por 
exemplo para esta moção eu já tenho aqui um pedido de um Sr. Deputado Municipal que falou e quero falar 
novamente e naturalmente que terá esse direito. Eu queria chamar-vos à atenção a todos, a todos, para isto 
que acabei de dizer.” 

 

O Sr. José Charneira da CDU: 

“Sr. Presidente, Srs. Membros da Assembleia, Sra. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, boa noite a 
todos. 

Depois destas duas intervenções, eu começava por fazer aqui um apelo ao Sr. Deputado Fernando 
Nascimento [do CDS-PP] para que no sábado nos encontrássemos na manifestação contra esta política e 
contra este Governo que está de facto a fazer esta política. Convido-o já, desde já, a participar nesta 
Jornada de Luta porque é efetivamente uma Jornada de Luta. 

Em relação ao argumento dos contratos das PPP’s, que são de facto contratos leoninos, em média são 
remunerações entre os dezasseis e os dezoito por cento, alguns que chegam a vinte e um por cento, isto 
não é escandaloso é roubo direto a toda a gente e, portanto, este Governo que em relação ao salário dos 
trabalhadores não teve qualquer pudor em chegar ali e cortar, eu sou funcionário de uma autarquia como 
sabe, tenho um contrato assinado com o Governo Português, que diz que o meu salário é dividido por 
catorze prestações. Portanto, eu não recebo doze mais décimo terceiro e décimo quarto mês, não, o meu 
salário é dividido por catorze prestações e eu financio o Governo Português todos os seis meses porque eu 
recebo o chamado subsídio de férias em junho e o subsídio de Natal ou décimo terceiro mês em novembro e 
portanto até junho o Governo tem o meu salário e o de milhares de trabalhadores para fazer o que bem 
entender. A taxa de juro zero e portanto nós subsidiamos o Governo e este Governo veio dizer “não 
senhora, vamos lá rasgar isto e vamos embora”. 
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Ainda hoje os trabalhadores do Metropolitano fizeram greve, com justiça, porque têm um contrato de 
trabalho assinado com o Metropolitano e agora face às alterações ao Código do Trabalho as horas 
extraordinárias passaram a ser pagas a cinquenta por cento e aqui não houve qualquer pudor! O pudor é 
respeitar os contratos com as PPP’s e de facto isto não pode ser e aí estamos completamente de acordo. 
Agora eu só não percebo é porque o [CDS-PP] estando no Governo ou não manda nada ou se manda não 
consegue fazer lá nada, não é? E se não manda, se calhar o melhor é sair de lá, porque está lá a mais, 
porque senão tinha que impor isto. Ainda por cima, o Sr. Paulo Portas escreveu uma carta aos militantes que 
penso que o Sr. Engenheiro também recebeu, em junho, a dizer que “não há aumento de impostos”. Pois, 
mas agora vai levar aumento de impostos! Eu no seu lugar já tinha pedido explicações, tinha dito “Como é 
que me escrevem uma cartinha a dizer isto e agora vão fazer o contrário!”. Isto para dizer o quê? Isto para 
dizer que aqui há uns meses atrás eu disse aqui nesta casa que este Governo era o mais ideológico após o 
«Vinte e Cinco de Abril», e tem uma agenda ideológica a cumprir. Nós não pudemos ter ilusão, como os 
membros do [PS] algumas vezes querem dizer, que “o Governo se enganou, previu mal, as políticas estão 
erradas, enganaram-se”. Não, não, eles não se enganaram. Eles sabem exatamente o que é que estão a 
fazer e sabem os objetivos que têm que atingir. Portanto, é ideológico. 

Nós neste momento, eu diria que na Europa estamos a ser o laboratório da luta de classes. A luta de classes 
não acabou! A luta de classes continua. Dum lado continuam os privilegiados, do outro lado continuam os 
trabalhadores. Portanto, dum lado o Capital do outro lado o trabalho. Isto é uma luta ideológica e a luta de 
classes continua e nós estamos a ser o laboratório. Se nós estivéssemos na América Latina, neste momento 
já tínhamos aqui uma Ditadura de Direita, não tenham a mínima dúvida! Só que estão a experimentar como 
é que se faz, como é que se subjugam os trabalhadores, como é que se reduz o valor do trabalho de outra 
forma e é isso que estão a fazer. Portanto, não há erros, não há enganos, isto é de propósito. O Sr. Passos 
Coelho está lá com uma missão, com a representação, foi-lhe conferida uma representação pela Burguesia e 
pelo Capital Financeiro mais retrógrado e mais conservadora deste país no sentido de dizer: “Tu vais para lá 
seis meses, um ano, ano e meio, o que aguentares mas tens que retirar o máximo de Direitos e conquistas 
aos trabalhadores.” Porque eles sabem que estas coisas depois levam dez a quinze anos a recuperar, com 
muita luta com muito sacrifício! E portanto, o objetivo é esse. O Sr. Vítor Gaspar está lá para proteger e 
defender o Capital e o Banco Central Europeu (BCE), é funcionário do [BCE] e veio para cá com a missão 
“Vê lá se consegues arranjar maneira de nos pagarem o nosso capital e os nossos juros” que também são 
um preço, é de facto também uma [PPP], não é? E depois o Sr. António Borges veio para cá para garantir o 
mesmo ao Fundo Monetário Internacional (FMI). E portanto, isto é uma agenda ideológica, eles não se 
enganaram, eles sabem o que vai acontecer ao país, eles sabem o que querem do país e querem de facto 
empobrecer e querem andar para trás dez ou quinze anos e é isto que nós temos que evitar. A 
«Manifestação do Quinze de Setembro», que teve, que foi uma manifestação digamos não propriamente 
espontânea mas foi uma manifestação que mobilizou muita gente inclusive pessoas que votaram 
seguramente no PSD e até eventualmente no [CDS-PP]. É porque isto chegou de facto a um limite. Àquela 
manifestação faltou qualquer coisa que nós esperamos que vai ser dada agora no sábado, que é o 
enquadramento político das questões e é isso que nós temos que fazer. Agora não tenhamos ilusões, isto 
está assim porque eles sabem o que é que estão a fazer e sabem onde é que têm que cortar. 

Já agora só a talhe de foice e porque estamos a falar destas questões: em relação às medidas porque diz-se 
assim “Bom, o país não tem dinheiro”, não é verdade. O país nunca teve tanto dinheiro! Dos setenta e dois 
ou setenta e quatro mil milhões que eram para vir, já só faltam onze mil milhões, serão quatro agora e sete 
a seguir! Onde é que anda esse dinheiro? Onde é que anda? Quem é que ficou com esse dinheiro? O que é 
que lhe fez, para nós dissermos que ainda temos falta de dinheiro? Não temos! 

E em relação, e depois agora vamos privatizar tudo. Agora até já se fala na Caixa Geral de Depósitos (CGD), 
reparem ao que isto chegou, já se fala na [CGD]. E eu por acaso também acho piada ao [PS] a propósito da 
privatização da TAP (Transportes Aéreos Portugueses), os senhores não estão contra a privatização da TAP, 
eu pelo menos nunca ouvi nenhum dirigente do [PS] dizer “Nós não queremos a privatização da TAP”. Não, 
os senhores dizem é: “Nós vamos estar atentos”, assim como quem diz “Vão entregar aquilo à rapaziada do 
PSD, quando deviam ter entregue à nossa rapaziada”, esta é que é a questão. E nós dizemos: “Nós estamos 
contra a privatização da TAP, seja para aqui seja para acolá”. E portanto, o despudor é tanto que neste 
momento já se chegou à privatização da [CGD]. Eu à bocado ouvi na televisão dois banqueiros ilustres deste 
país que têm andado calados no meio desta coisa da TSU (Taxa Social Única), não sei se repararam os 
banqueiros não falaram na TSU? Houve empresários que vieram dizer que isto ia ser «pior a emenda que o 
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soneto» e por aí fora, mas os banqueiros não falaram. E à bocado ouvi dois banqueiros a propósito da 
privatização e que diziam que de facto há um ano atrás defendiam a não privatização da [CGD], agora já 
defendem, parcial, mas já defendem. Por quê? Porque há um ano atrás não tinham capital para lá ir e agora 
com o nosso dinheiro refinanciaram-se e já têm capital para lá ir. E portanto mudaram de opinião um ano 
depois. 

Já agora só para terminar e rapidamente só duas notas ainda em relação às Receitas e como é que vamos 
buscar o dinheiro. A [CGTP-IN] fez propostas ao Governo e que entregou e que o Governo recusou de taxar 
com ponto vinte e cinco por cento - ponto vírgula vinte e cinco por cento! – sobre as transações financeiras. 
Isto dava uma Receita de dois mil milhões. Criar um escalão de trinta e três vírgula trinta e três por cento da 
Taxa do IRC (Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas). Dava mais mil milhões. Tributação 
adicional dos dividendos. Mais mil seiscentos e sessenta e cinco milhões. E combate à fraude e à evasão 
fiscal. Mais mil cento e sessenta e dois milhões. No total, cerca de seis mil milhões de euros. Com estas 
medidas o Governo recusou, disse “Não”. 

Em relação à nossa moção: estamos de acordo no que se refere aos “eleitos da CDU”. Não tem problema 
nenhum, retira-se “os eleitos da CDU” e põe-se “a Assembleia Municipal de Palmela”. Agora em relação ao 
«PEC Quatro» e às “políticas europeias”, nós não podemos estar de acordo como é óbvio, porque de facto o 
«PEC Quatro» é um bocadinho o que estes estão a fazer. Podem ter agora um bocadinho mais de 
descaramento, mas era a mesma coisa e o resultado ia ser o mesmo porque a política e as opções eram 
exatamente as mesmas. E portanto isto ia dar no mesmo, aliás o descalabro e aquilo que estava a acontecer 
no país já nos conduzia a esta situação. E portanto, em relação a este ponto nós não podemos de facto 
abdicar. Em relação às “políticas europeias”, exatamente a mesma forma. Esta política é uma política de 
especulação financeira e dos grandes Grupos Financeiros que estão a estrangular o trabalho, o que eles 
querem é desvalorizar o trabalho em troco do Capital. E, portanto, nós não podemos concordar com essas 
políticas.” 

 

O Sr. João Completo Costa do PS: 

“Para ser rápido, boa noite a todos. 

Eu relativamente à moção só gostaria de acrescentar relativamente ao que o meu Camarada Raul Cristóvão 
[do PS] disse, um pormenor que pode parecer pormenor mas que me espantou e que não esperava isto do 
PCP (Partido Comunista Português) da CDU, peço desculpa, que é dizer que “estas políticas... apenas 
beneficiam os Países mais industrializados”. Eu esperava ver aqui os senhores a dizerem que estas políticas 
apenas beneficiavam as classes ou os Grupos Financeiros Económicos dos países europeus. Não, é diferente, 
muito diferente! Isto espantou-me, espantou-me muito! Ora eu pessoalmente não escrevia isto. E portanto é 
este pequeno reparo que eu acho que, peço desculpa de ter feito este reparo mas ainda vão a tempo de o 
reparar.” 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“Sr. Presidente da Assembleia Municipal permita-me que na sua pessoa cumprimente todos os presentes. 

Estou de acordo com o que o Sr. Deputado Raul Cristóvão [do PS] disse em relação à Manifestação da 
[CGTP-IN], ela é seguramente e será seguramente uma manifestação muito abrangente. Houve sempre a 
tentativa dos setores dominantes da nossa sociedade de afunilarem as manifestações da [CGTP-IN] 
considerando serem igual às Manifestações do PCP. Não são, nós temos manifestações autónomas, ainda 
tivemos há dois meses. A [CGTP-IN] é um movimento unitário onde há Socialistas, Católicos, como 
sabemos, e portanto ainda bem que nesse aspeto estamos de acordo. Há-de ser uma grande manifestação 
com uma grande abrangência. Só não estou de acordo quando disse, quando disse na sua intervenção que 
não queria ser de Esquerda nem de Direita, na sua intervenção. Não, eu sou claramente de Esquerda e 
assumo e o senhor como Presidente da Concelhia do PS deixa-me preocupado que tenha essa ambiguidade 
de intervenção logo na abordagem inicial. 

Mas vamos lá ver, e começando aqui pela questão do PS e tentando ser sintético. Nós não estamos 
perdendo nenhum frentismo e na política é preciso ser clarificador. Os falsos unanimismos sempre foram 
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mistificadores da realidade política e social. E de facto os senhores não são alternativa política a este 
Governo porque não têm sido ao longo da história deste país. Se quer que eu lhe recorde o «PEC Quatro», 
tenho aqui até todo o documento integral – setenta e duas páginas – se quiser tenho todo o gosto em lhe 
dar, mas posso-lhe elencar algumas só para ver de facto que este é o procedimento das vossas políticas. Eu 
percebo que vos incomode mas isso é um problema vosso pessoal de continuarem nesse partido. O 
desemprego aumentava para onze vírgula dois por cento, o IVA (Imposto Sobre o Valor Acrescentado) ia 
aumentar, as pensões diminuíam, as privatizações acentuavam-se, retirou-se o Crédito à Habitação, os 
Transportes subiram, reduziam-se os gastos na Saúde, o desemprego aumentava, a precarização do 
trabalho, a redução das indemnizações dos contratos, tenho aqui sintético, mas tenho o documento de 
setenta e duas páginas, posso lhe facultar. Era este o caminho. E era este o caminho que os senhores 
diziam que se tivesse sido aprovado não teríamos chegado a este. Não, o caminho a que estamos a chegar 
é apenas o que estamos, é o aprofundamento, é o aprofundamento claramente, é o aprofundamento, a 
palavra aprofundamento tem um significado é um adjetivo que tem um significado, mas é uma continuidade 
das políticas que o Sócrates e o PS seguiu. Nos «PEC Um, Dois, Três e o Quatro» era a expressão. Vocês 
depois responsabilizam o PCP nomeadamente por ter sido o responsável da situação. Por favor, haja aqui 
alguma coerência política! Como é que nós podíamos aprovar um documento que tem um caráter 
claramente de lesão dos interesses dos trabalhadores?! 

E aliás, vocês continuam a ter uma ambiguidade terrível. O vosso Secretário-geral fala de uma autoridade 
inteligente, “austeridade inteligente, austeridade inteligente”; falou de uma “abstenção indignada”. Quando 
vocês se abstiveram, eu digo vocês PS naturalmente, abstiveram-se na Assembleia da República (AR) 
perante a aprovação das Leis Laborais, o retrocesso civilizacional mais grave deste país desde o «Vinte e 
Cinco de Abril». A precarização do trabalho, a redução das verbas para os despedimentos, a redução de 
férias /feriados, o alargamento dos contratos a termo certo, a liberalização dos despedimentos, a 
fragmentação da contratação coletiva, a introdução do despedimento individual encapotado, os senhores 
abstiveram-se na [AR] perante uma lei e o vosso Secretário-geral disse que era uma “abstenção indignada”! 
Isto é risível. Depois defendem uma “austeridade inteligente”. Austeridade inteligente e não inteligente, não 
sei qual é a diferença mas vocês saberão seguramente, e dizem que “estão contra aquilo que está além do 
Memorando da Troica”. Não, não. Nós estamos é contra o que está no Memorando da Troica, não é apenas 
com aquilo que está para além. É verdade, está para além do Memorando da Troica muitas medidas deste 
Governo, obviamente. Ora, eu não estou a dizer que não há nuances entre o PSD e o PS, não estou a dizê-
lo, algumas vocês, estão contra a privatização da RTP (Rádio e Televisão de Portugal), estão contra a 
privatização da [CGD], mas são aspetos que nós não minimizamos, mas não são obviamente substantivos, 
não são diferenciadores do ponto de vista programático e ideológico relativamente ao PSD. Bom, pronto, 
mas esta era duas ou três notas relativamente à, porque é que nós referimos, porque nós não defendemos, 
é preciso ser clarificador contra as falsas alternativas, e o PS é uma falsa alternativa a este Governo, como 
tem sido demonstrado. E é neste aspeto que nós aqui evocamos o «PEC Quatro». 

Relativamente, não quero repetir-me, até seguindo a recomendação e o pedido do Sr. Presidente da 
Assembleia Municipal, o meu Colega e Camarada José Charneira [da CDU] disse com muita propriedade 
aquilo, algumas coisas relativamente à [CGTP-IN]. Tenho também aqui o documento, o documento que – 
aliás, o José Charneira já referiu dos seis mil milhões de euros fundamentado se quiserem, enfim está na net 
(Internet) mas terei todo o gosto em vos facultar o documento porque depois ele está é fundamentado, tem 
quadros em que isto é fundamentado, cada uma das medidas (da fraude e evasão fiscal, dos dividendos) - 
foi recusado pelo Governo, enfim, como já o anterior Governo tinha recusado medidas idênticas da [CGTP-
IN]. E depois dizem que a [CGTP-IN] não quer Concertação Social! E depois dizem que a [CGTP-IN] 
continua a ser uma força sindical à margem da, digamos, da vivência político-sindical! Pois, quer dizer, é 
evidente! A UGT (União Geral de Trabalhadores), a UGT, de uma indignidade absolutamente lamentável, é 
que subscreveu uma Concertação Social que naquilo que representa de mais prejuízo para os trabalhadores 
das últimas, enfim, desde o «Vinte e Cinco de Abril»! A UGT subscreveu um documento que é de “traição 
política”, olhe, dito pelo vosso antigo Secretário da UGT, Torres Couto. Estas palavras nem são minhas; foi o 
Torres Couto - aliás, também pouca autoridade nesta matéria, convenhamos. 

Agora só finalmente, para não maçar relativamente às políticas do Governo. Olhe, eu só dou, e só falo 
mesmo em dois exemplos porque o documento repetir aquilo que está no documento não faz sentido. Eu 
hoje ouvi na rádio, ouvi na rádio, o Sr. Primeiro-ministro dizer uma coisa absolutamente risível e que deve 
fazer parte das manchetes dos jornais amanhã. Dizia ele que ‘ficou muito surpreendido por os empresários 
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terem rejeitado a TSU’, e disse, eu ouvi isto na rádio, que havia indícios que havia empresários que lhe 
disseram que estavam e tinham manifestado a sua discordância com a TSU porque tinham “medo de 
represálias”, as palavras são textualmente esta, está aqui pessoas que ouviram também: “medo das 
represálias dos trabalhadores”! Isto é de alguém que entrou na senilidade, isto já não é um problema 
político! Isto é um problema de demência, que alguém diga uma coisa destas! Que os empresários 
manifestaram-se contra a TSU porque tinham “medo de represálias dos trabalhadores”?! Um Primeiro-
ministro de um país diz isto?! Que dizer, mas onde é que nós estamos?! Como é que nós chegámos?! 

E depois a outra, e esta termino mesmo, que é no campo da Saúde e acho que é aquilo que nos toca mais a 
todos. Sabem que vai ser limitado o apoio do Governo às doenças reumatismais degenerativas, à SIDA e ao 
cancro. E foi dito isto e que tem o beneplácito do Conselho para a Ética da Vida, obviamente nomeados pelo 
Governo, enquanto até aqui o médico decidia em função do custo-benefício para o doente, ou seja, vale a 
pena prolongar a vida com determinado sofrimento ou não, é uma avaliação médica que era feita pelos 
médicos. Agora qual é o critério? O viver mais ou menos depende dos custos dos tratamentos oncológicos, 
dos tratamentos da SIDA e das doenças reumatismais degenerativas, passam a ser avaliadas por critérios de 
natureza financeira. Vocês ouviram seguramente o que eu ouvi na rádio. Quando um país chega a uma 
situação destas que as doenças que mais nos tocam a todos até pela sua gravidade, temos pessoas da 
família temos amigos, como é que é possível um país chegar a um ponto destes em que doenças desta 
natureza vão ser medidas por critérios de custos? Ou seja a vida das pessoas passa a ser avaliada, se tem 
sessenta anos qual é o custo? Se tem setenta qual é o custo? Quer dizer quando se chega a um ponto 
destes eu sobre este Governo não digo mais nada. Eu só, enfim, continuo a ter alguma perplexidade com 
pessoas inteligentes como estão aqui nesta Assembleia, por quem eu tenho até estima pessoal, continuem 
num partido que chega a um ponto desta indignidade.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Boa noite a todas e a todos. 

É evidentemente que o [BE] votará favoravelmente a moção apresentada pela Bancada da CDU e no âmbito 
daquilo que está expresso nesta moção e no seguimento da intervenção da Bancada do CDS-PP e do PS 
apenas lembrar nomeadamente ao CDS-PP de que produtividade, falta de produtividade, quer dizer, estas 
medidas vão melhoraram a produtividade do país?! O aumento salarial é prejudicial ao país?! Quer dizer o 
que está mais do que provado, aliás, já tinha sido provado na Grécia, este Governo decidiu adotar a mesma 
fórmula, assim mandam as diretrizes de Merkel, é que austeridade gera recessão económica, gera 
desemprego, gera pobreza, gera exclusão social, gera ainda mais recessão económica, gera ainda mais 
gravidade social, gera um fundo, um poço sem fundo no âmbito do desenvolvimento económico, neste caso 
ausência total de desenvolvimento económico. E à resposta perante o desastre social e económico das 
medidas de austeridade impostas no último ano o Governo responde com mais austeridade ainda. Ainda não 
perceberam, não, não tinham percebido, ainda não tinha sido suficiente a catástrofe social, política, 
económica da Grécia para voltarmos a apostar na fórmula em Portugal. E passado um ano ainda não 
perceberam que a fórmula não funciona! Não funciona. Apenas agravou as condições de vida das pessoas. E 
pior, quer dizer, mais austeridade menos capacidade de compra por parte das pessoas, diminuição dos 
salários, agravamento da situação social e o que é que aconteceu à dívida? Diminuiu? Não, não diminuiu. 
Resolveu-se algum problema estrutural do país? Não, apenas se agravaram. 

É preciso de facto apostar nas alternativas, e as alternativas existem. A renegociação das PPP’s são apenas 
uma delas, mas não esqueçamos todas as outras. Taxação das transações financeiras para offshores, aí o 
Governo não toca. Ai é o Capital que manda em nós. Taxação das grandes fortunas, aí o Governo não toca, 
pois claro, vai afetar o Capital. De facto, quando há pouco o Deputado da Bancada da CDU dizia e muito 
bem é que este de facto é o Governo mais ideológico de sempre. Caso houvessem dúvidas as últimas 
declarações Pedro Passos Coelho, Paulo Portas e até o próprio silêncio dos restantes membros governativos 
assim o indicam. É um Governo profundamente ideológico que tem como objetivo fulcral a passagem do 
valor do trabalho para o Capital, ponto final parágrafo. O trabalho não tem valor nenhum para estas 
pessoas, o que tem valor de facto é o Capital e é lembrar agora até a propósito, porque não tarda nada 
iremos discutir isto nesta Assembleia Municipal por exemplo a questão da taxação do património que está 
em ações. Quer dizer, se eu tiver cem mil euros porque por acaso comprei uma casa, por acaso até é onde 



 

                   Mandato 2009/2013 

Ata N.º 26 

   
MOD AMPF009 Pág 11/55 

eu habito e que sem ela eu vivo no meio da rua, eu pago imposto sobre esse mesmo património, mas se eu 
tiver exatamente o mesmo valor em ações na Banca eu não pago rigorosamente imposto nenhum. E isto é 
justo? Não, isto é profundamente injusto. 

Alternativas, bom, também há pouco os Membros da Bancada do [PS] referiram esta questão da Europa. Eu 
não estou aqui de todo, de todo, defender a Bancada da CDU mas convenhamos a CDU teve muito cuidado 
quando falou da Europa, falou de “esta Europa”, esta em concreto, comandada por Merkel, comandada pelo 
Capital. E de facto, outra Europa é possível, claro que sim. A Europa dos Direitos, dos Direitos para todos e 
para todas sem exceção, uma Europa que promove emprego para todas e para todos sem exceção, que não 
deixa nenhuma geração excluída nesta distribuição, uma Europa onde a defesa da Escola Pública e dos 
Serviços Nacionais de Saúde é de facto efetiva. Isso sim, uma outra Europa é possível e é sobre esta Europa 
que nós devemos lutar. E aqui nesta luta por uma outra Europa, lamento mas nem o [PS], nem o [PSD], 
nem o [CDS-PP] estão, e assim basta ver as tomadas de posição no Parlamento Europeu. 

Por fim, apenas salientar aqui uma questão que me parece muito importante salientar. A «Manifestação de 
Quinze de Setembro» não só foi grandiosa pelo protesto popular que em si encerrou e portanto um milhão 
de gente na rua a dizer “Basta” tem por si só um valor político impossível de ignorar exceto para a atual 
maioria governativa, mas há aqui uma novidade nesta manifestação. É que o que as pessoas foram gritar 
para a rua não foi “É pá já chega, vamos renegociar a dívida” ou “Já chega de [austeridade]”, não o que 
eles disseram foi “Vamos acabar com a Troica”! Acabou, pôr fim à Troica! E é isto que distancia o antes e 
um depois do «Quinze de Setembro». Hoje, os portugueses e as portuguesas apontam o dedo, e bem, há 
semelhança do que o [BE] tinha andado a fazer, inclusive até antes da campanha de ser muito mal-
entendido relativamente a isso, é que de facto o que destrói as nossas vidas é a Troica. E destrói as nossas 
vidas como Portugueses e destrói as vidas dos Gregos e das Gregas, dos Espanhóis e das Espanholas, dos 
Irlandeses e das Irlandesas, enfim de toda a Europa. É que estas medidas também estão a prejudicar a 
própria Alemanha. O feitiço está a se virar contra o feiticeiro. Podia-me alongar mais, apenas voltar a referir 
a importância de facto deste parágrafo deixar de estar “Os eleitos da CDU” para puder ser evidentemente 
uma moção desta Assembleia Municipal.” 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Boa noite a todos novamente. 

Ouvi com muita atenção e vou começar pela última interveniente, que é a Ana Sartóris. Ana Sartóris, bem-
haja por achar que em Portugal a culpa não é nem do PS, nem do [CDS-PP], nem do PSD. Acabou de dizer 
na sua última frase, disse: ‘o que destrói a nossa vida é a Troica! O que destrói a nossa vida é a Troica.’ 
Portanto, foi o que a Ana disse. [Em virtude da má qualidade do áudio da gravação, por não se ter recorrido 
ao uso do microfone, não é possível apresentar a intervenção da Sra. Ana Sartóris do BE] Não, não foi isso 
que a Ana disse. ‘O que destrói é a Troica”. Portanto, foi isso que foi dito. Pronto, é só notar esta alteração 
de pensamento. 

De facto, o apoio na Saúde, para o meu caro Colega Deputado Municipal, o apoio na Saúde não é bem como 
referiu, porque como referiu veio aqui transmitir uma notícia que ouviu na rádio. O Sr. Vereador, ai peço 
desculpa, o Sr. Presidente disse aqui: ‘apoio à Saúde que ouvi na rádio’. Portanto, vem para aqui transmitir 
uma ideia de, [em virtude da má qualidade do áudio da gravação, por não se ter recorrido ao uso do 
microfone, não é possível apresentar a intervenção do Sr. Valentim Pinto da CDU], espere, uma ideia não do 
que leu, não de um documento formal mas daquilo que ouviu na rádio. Assim não se faz política, assim é 
fácil dizermos alguma coisa porque ouvimos. Não, em concreto vamos ler a documentação, vamos discutir a 
documentação, vamos fundamentar a documentação. E aí sim, vamos ver como é efetivamente tratada a 
Saúde. Concordo parcialmente que a Saúde não está a ser bem tratada. Concordo. É verdade, as 
Administrações de Saúde não estão a funcionar, de facto não estão, as políticas para a Saúde poderiam ser 
melhores mas isso era um assunto que nós poderíamos discutir depois noutra sede. Agora vir para aqui falar 
de política nacional com notícias que se ouviu na rádio, oh Sr. Presidente vamos pôr as coisas concretas, 
vamos falar com os papéis à frente.” 
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O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

[Em virtude da má qualidade do áudio da gravação, por não se ter recorrido ao uso do microfone, não é 
possível apresentar o início da sua intervenção]. 

“(...) Presidente da Comissão de Ética para a Vida, é uma entidade nomeada pelo Governo, ouvi o Secretário 
de Estado a seguir. TSF, oito, nove horas. Vinha aqui, não interessa onde é que vinha mas sei que vinha no 
carro.” 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Leu alguma coisa sobre isso?” 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“Ouvi na rádio.” [Em virtude da má qualidade do áudio da gravação não é possível apresentar a parte final 
da sua intervenção]. 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Ok, ouviu na rádio. Pronto, tudo bem. Oh, Sr. Presidente.” 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

[Em virtude da má qualidade do áudio da gravação, não é possível apresentar o início da sua intervenção]. 

“(...) mas é o Presidente da Comissão de Ética para a Vida e o Secretário de Estado da Saúde. Não sei se 
serão deste país ou de outro, mas falavam português, mas estavam a falar português. Eu pensei que 
estavam numa rádio portuguesa, se calhar enganei-me.” 

 

Houve várias intervenções por parte de alguns Membros e pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, mas 
em virtude de terem sido proferidas em simultâneo não é possível transcrevê-las. 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Mas em concreto vamos falar com os papéis à frente. Vamos falar com os papéis à frente, é só esta a ideia 
que eu estou a querer transmitir. Trazer para aqui notícias de jornal ou notícias de televisão ou notícias de 
rádio, oh, Sr. Presidente!” 

 

Houve várias intervenções por parte de alguns Membros e pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, mas 
em virtude de terem sido proferidas em simultâneo não é possível transcrevê-las. 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Em relação às propostas da [CGTP-IN] em relação à taxação do capital, apoiado a cem por cento. O 
caminho tem que ser esse.”  

 

Houve várias intervenções simultâneas por parte de alguns Membros da Assembleia Municipal, mas em 
virtude da má qualidade do áudio da gravação, por não se ter recorrido ao uso do microfone, não é possível 
apresentar as intervenções]. 
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O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

[Em virtude da má qualidade do áudio da gravação, por não se ter recorrido ao uso do microfone, não é 
possível apresentar o início da sua intervenção]. 

“(...) complexo em ser coerente com a ideologia que defendo há muitos anos e sinto-me muito bem neste 
partido de há muitos anos, estou muito bem nele, luto lá dentro coisas que não tenho que trazer cá para 
fora, ou não. É um partido de grande liberdade, é um partido de grande Democracia interna e portanto, as 
grandes questões são debatidas lá dentro e há sempre quem esteja mais de acordo, quem esteja menos de 
acordo mas há uma posição oficial do [PS] e com muito gosto este [PS] é uma verdadeira alternativa e tem 
sido uma verdadeira alternativa na governação deste país. Por alguma razão por lá tem andado, por alguma 
razão a CDU ainda não conseguiu lá ir. O povo tem sempre razão em Democracia, porque o povo não pode 
ser bom para umas coisas e mau para outras. O povo tem sempre razão, quando vota em nós e quando não 
vota em nós! Mas é o povo que vota e ele tem sempre razão, e é assim a Democracia! 

E dizer-lhe outra coisa. Somos uma verdadeira alternativa. O «PEC Quatro» não foi, não era aquilo que veio 
a ser depois o Cinco, o Seis, o Sete e sabemos lá mais quantos. E portanto, vamos ficar por aqui, não vamos 
fazer futurologia porque tudo o resto que possamos dizer é futurologia. Em relação, gostei de ouvir a sua 
defesa intransigente da [CGTP-IN], não me vai ouvir aqui a mim a defesa intransigente da [UGT] porque 
isso é uma coisa com o movimento sindical. 

Em relação à privatização da TAP, se ouve rádio já deve ter ouvido alguns dos Dirigentes Nacionais do [PS] 
manifestarem as suas dúvidas quanto ao processo de privatização da TAP enquanto empresa de aviação de 
bandeira e que muitos Socialistas e os Dirigentes Nacionais do [PS] têm-se manifestado preocupados com 
essa. Já é diferente em relação à ANA (ANA Aeroportos de Portugal), mas em relação à TAP faça-se a justiça 
de que somos contra essa privatização e muito mais da forma como ela está a ser feita. 

E em relação às PPP’s não vou, não vou, não vou, não vou aqui discutir PPP’s porque as PPP’s são deveras 
complexas para andarmos aqui a discutir e fazermos gincana política com estas coisas. São, é verdade que 
há contratos leoninos. É verdade que eles têm que ser se calhar renegociados, mas como o Governo está a 
renegociar não é renegociação nenhuma. O Governo está a tirar às PPP’s, às parcerias, é obras ou 
manutenções e pô-las à conta do Estado. Portanto, aquilo tudo é falso e é fictício. Portanto, não é assim que 
se renegoceia, não é assim que se alteram os contratos e estamos de acordo, eles têm que ser 
renegociados, eles têm de ser alterados, mas da forma como está a ser feito é tão ou mais prejudicial para o 
Estado porque os custos vão cair, mas caem de outra forma e, portanto, é só uma questão de mudar de 
parcela. 

Portanto, chamo à atenção disso e dizer-lhe que é verdade eu também ouvi na rádio e a rádio ainda não 
inventa notícias, penso eu, com o Presidente do Conselho de Ética e para a Vida, teve a infeliz, as infelizes, 
não digo de outra forma, declarações em relação às doenças de foro reumático, oncológicas e do VH-SIDA. 
E eu tenho pena, sinceramente tenho, porque me arrepiei ao ouvir aquilo ter sido dita não por um 
tecnocrata, mas por um médico, por um homem que é Presidente de uma Comissão de Ética e da Vida. 
Efetivamente nós não podemos para bem da defesa de valores, do valor mais importante que existe hoje, 
que é o valor da vida, deixar de manifestar a nossa indignação, que é o mínimo perante estas afirmações. O 
senhor não tem condições para se manter naquele cargo, se é que alguma vez teve condições para ter sido 
nomeado.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Meus senhores, portanto, está feita a discussão. Se aquilo que eu percebi, os proponentes, a CDU, aceitam 
que a moção possa ser “assim os eleitos na Assembleia Municipal de Palmela” em vez de “assim os eleitos 
da CDU”, é isto não é? Portanto, aceitam isto e é assim, é só com esta alteração que a moção vai ser 
votada.” 
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Submetida a moção a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com dezasseis votos a favor 
(quinze da CDU e um do BE), sete votos contra (cinco do PS e dois do CDS-PP) e duas 
abstenções do PSD. 

 

Moção do PSD sobre “Escola Solidária é dar e receber” 

Tomou a palavra a Sra. Teresa Marta Joaquim do PSD para apresentar a moção, que ficará apensa à 
ata, e que foi admitida por unanimidade, com vinte e cinco votos a favor (quinze da CDU, cinco do PS, dois 
do PSD, dois do CDS-PP e um do BE). 

 

Sobre a moção intervieram: 

O Sr. José Charneira da CDU: 

“Eu nem sei como é que hei de classificar esta proposta, muito sinceramente, não é! Pá, quer dizer, 
voltámos ao tempo da caridade, ao tempo da caridade, da caridadezinha, não é?! Nós vamos ajudar os 
pobrezinhos coitadinhos! É pá mas quer dizer, então mas andámos trinta anos para trás?! Eu realmente não 
consigo perceber! Depois, há aqui outra coisa que eu gostava de esclarecer e portanto e não sei se os Srs. 
Deputados do PSD nesta Assembleia sabem o que é que a [CMP] já faz neste momento! É que a [CMP] tem: 

• Um programa de apoio às crianças e famílias carenciadas, para agregados do primeiro e segundo 
escalão do abono familiar - dizer que noutras autarquias isto só atinge o primeiro escalão, nós aqui 
vamos mais longe, primeiro e segundo; 

• Damos apoio auxiliar económico direto; 

• Apoiamos com livros, material escolar para o primeiro ciclo; 

• Damos apoio nas refeições escolares, pré-escolar, mais primeiro ciclo, primeiro, segundo escalão do 
plano familiar; 

• Damos, mantemos quarenta e cinco euros por cada aluno carenciado; 

• Fazemos atividades socioeducativas pré-escolares; 

• Damos livros, temos um projeto que é o projeto «Dar de Volta» das Bibliotecas em que quase três 
mil livros foram distribuídos por famílias carenciadas; 

• Temos outros programas também neste âmbito da «Despensa Solidária» com as IPSS’s (Instituições 
Privadas de Solidariedade Social) que já distribuem através do Banco Alimentar; 

• Também já temos várias experiências na Bolsa de Voluntariado. 

Portanto, a [CMP] já faz muitas destas coisas! E já, enquanto o Governo corta tudo, eu há bocado ouvi, ouvi 
na rádio, ouvi na rádio, mas ouvi na rádio o Presidente das CERCI’s (Cooperativas de Educação e 
Reabilitação de Cidadãos Inadaptados) completamente angustiado porque as CERCI’s ainda não abriram as 
portas, amanhã vão começar a trabalhar sem saber quais são os financiamentos que têm, porque o 
Ministério ainda não decidiu quais é os apoios que vai dar aos miúdos! Inclusive ouvi lá esse senhor a dizer 
que a terapia da fala estavam a propor que fizessem aulas de meia hora e ele dizia “meia hora nem vale a 
pena, nem vale a pena começar!” E portanto, quer dizer, é este o país que temos! 

E depois aparece aqui uma proposta da “Escola Solidária”, é pá, quer dizer, eu, eu não sei, quer dizer, 
realmente não consigo entender e a posição, a nossa posição é contra porque nós não somos pela caridade. 
As pessoas têm Direitos, as pessoas têm Deveres e têm Direitos, e esta sociedade é uma sociedade de 
Direitos, é uma sociedade justa e lutamos por isso. Portanto, não é uma sociedade de caridades.” 

 

O Sr. João Completo Costa do PS: 

“Bem, eu estou de acordo com o que o Charneira [da CDU] disse, ele praticamente disse aquilo que eu ia 
dizer. Isto é um pouco lembrar aquela velha canção do “Não vamos brincar à caridadezinha”, não é? Eu não 
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canto porque não sei cantar porque senão cantava. E não percebo, não, e aí, é assim, nós estamos aqui 
para criticar quando temos que criticar, não criticamos só porque o temos que fazer e aí, há que reconhecer 
o trabalho que a [CMP] tem feito no aspeto escolar, do apoio social escolar. Há aqui digamos uma questão 
que já agora podemos, chamava a atenção que é o “estudo acompanhado” que agora acabou, não é? 
Pronto. Mas digamos, de uma forma geral têm feito um trabalho bastante importante e, portanto, acho 
estranho realmente vir agora aqui aconselhar a [CMP] a fazer o traba[lho], fazer um, isto parece mais um, 
digamos, um conselho à Câmara “Olhe vamos lá fazer o trabalho que vocês têm que fazer” e não, e esse 
trabalho foi feito, e portanto temos que ser justos, e eu acho que há aqui alguma injustiça. 

Por outro lado, também não consigo compreender como um Governo que vem, e aí está o tal conceito do 
“brincar à caridadezinha”. Brincar à caridadezinha é um bocado isto é ‘vamos pagar mal, vamos diminuir as 
regalias sociais mas depois vamos criar aqui um grupo de gente’, geralmente gente de bem, não é, ‘para 
ajudar os pobrezinhos e então para minorar os efeitos que nós produzimos ou a que nós levámos’. E 
portanto, acho um pouco – não levem a mal aquilo que eu estou a dizer – mas acho um pouco demagógica 
esta proposta. Não levem a mal, não é nenhum ataque pessoal, nada disso, mas é isso que eu penso.” 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Boa noite novamente Sr. Presidente, caros Colegas. 

Eu não fazia intenções de intervir mas perante a palavra “caridadezinha” não posso ficar calado. É uma 
vergonha falar-se em “caridadezinha” porque a caridade nunca é «zinha», não é uma coisa pequena. A 
caridade para quem precisa, faz falta e para muita gente é tudo. “Caridadezinha” propostos por outros 
partidos é “caridadezinha”, mas feito pelos senhores e pela [CMP] já é obra! Se assim é, e têm tantos 
programas, não seria mais fácil acolherem as medidas aqui propostas pelo PSD que ainda não estão 
contempladas pela [CMP]?! Do pacote de “caridadezinha” que a [CMP] faz não se podem incluir aqui 
algumas dessas medidas? Não se fale por favor nesta casa em “caridadezinha” porque existe fome, existe 
gente que está sem nada. Agora vamos saber de quem é a culpa. A culpa é de todos, inclusivamente nós, 
mas caridade nunca é «zinha». Caridade é caridade e eu fiquei chocado pela maneira como aqui se falou 
das pessoas que precisam, dos “pobrezinhos”. Isto soou-me um pouco, desculpem-me a franqueza e a 
revolta, mas quase a gozo com as pessoas que precisam. Eu sei que não foi isso, mas foi o que me soou. 
Portanto, “caridadezinha” não existe “caridadezinha”; existe caridade, existe solidariedade, temos que ajudar 
quem precisa e se nós podemos ajudar quem precisa por que não?! O que têm de ofensivo estas medidas 
que foram propostas? 

De facto disse que “não somos pela caridade”, o colega da CDU disse “não somos pela caridade”. Mas eu 
pergunto: então das medidas que referiu que a [CMP] tem, são o quê?” 

 

A Sra. Teresa Marta Joaquim do PSD: 

“Muito obrigada e muito obrigada também aos colegas de Assembleia Municipal que se manifestaram. Eu 
acho que nem é por não conhecerem o PSD. Eu acho que é por não conhecerem a Teresa Marta. Esta 
proposta não tem nada a ver com caridade, zero caridade. Esta proposta é uma proposta de solidariedade. 
Eu tive o cuidado de dizer, aliás tivemos, que a iniciativa funcionará como um complemento em relação aos 
apoios que o Município e as Freguesias já prestam às escolas. Nós não estamos aqui a pretender substituir-
nos a ninguém. E se mais apoio houvesse, mais apoio como é lógico era utilizado. 

Eu ainda hoje, à saída da Escola Salgueiro Maia, fui abordada pela professora para contribuir, para 
contribuir, com calçado para uma criança autista e roupa porque a mãe tem seis filhos e o apoio não chega. 
Efetivamente, o apoio não chega. E quando eu digo aqui que efetivamente não me conhecem, é porque eu 
tenho quarenta e três anos, fui para a escola em mil novecentos e setenta e cinco, na velhinha escola da 
Lagoa da Palha, e pertenço a uma família onde muitas vezes para que os sapatos servissem mais tempo a 
minha mãe tinha de cortar a parte da frente. Isso sim, isso sim, na altura era caridade. E na altura, já na 
altura, a porta do meu avô Júlio Sargaço se abria para as famílias mais carenciadas. Ele que foi um homem 
que morreu com noventa anos, foi chefe de cantoneiros da [CMP], foi fiscal da [CMP], já nessa altura a 
porta do meu avó se abria para receber estas pessoas com menos possibilidades. 
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Por favor, não me venham falar em caridade! Caridade não é o que aqui está nesta proposta de 
recomendação. Não é de facto, o que aqui está nesta proposta de recomendação. Por isso, por isso, se ser 
Deputada Municipal não é respeitar as necessidades e lutar para que as populações locais tenham os seus 
Direitos assegurados, independentemente daquela que seja a nossa cor política, então meus senhores eu 
estou aqui enganada. Eu de facto, não estou aqui a fazer nada. Estou aqui a fazer zero, zero nesta 
Assembleia Municipal! Estou aqui a fazer zero, vocês desculpem! 

E mais, se realmente, se realmente, os senhores Deputados acham que está tudo feito e que não é 
necessário a ajuda da Sociedade Civil então, por favor, mostrem-me onde é que estão os resultados em 
números de que a ajuda que atualmente é prestada está a ser efetivamente suficiente, porque efetivamente 
não está! E eu faço questão de voltar a afirmar aqui, o ano passado por exemplo, eu todos os dias, mas 
todos os dias - isto pode ser confirmado na escola onde o meu filho anda - enviei lanche em duplicado para 
um menino da turma do meu filho que todos os dias pedia o lanche ao meu filho! E como é lógico, aquilo 
que a escola providencia, a sua capacidade é finita, é finita! A Câmara, as Juntas, não têm hipóteses de 
chegar a todo o lado. Cada vez existem efetivamente mais pessoas com esta necessidade.  

Eu sei que me vão cair em cima a seguir, porque vão dizer “minha senhora, se existem pessoas com mais 
necessidade é porque o PSD assim concretizou isso, assim colocou essa necessidade”. E agora, vocês fazem-
me lembrar, eu por acaso é engraçado, vocês agora fazem-me lembrar com essa questão aquela família 
onde o pai e a mãe sempre fumaram. O bebé nasceu em mil novecentos e setenta e quatro e era filho de 
uma mãe que inclusivamente fumou durante a gravidez. E a criança foi criada na altura, eu lembro-me, 
fumava-se dentro de casa e fumava-se até nas aulas. Eu quando fui para a faculdade, os professores 
fumavam nas aulas. E portanto, a criança chegou aos trinta e oito anos e teve cancro do pulmão e depois 
espantamo-nos “mas como é que é possível que a criança, que até nunca fumou, afinal apanhou cancro?!” 
Claro, então ela já vinha naquele regime desde há trinta e tal anos! 

Oh meus senhores, a questão é que nós estamos neste momento numa questão conjuntural mas que 
resulta de uma questão estrutural que vem vindo ao longo dos anos! Agora como é lógico, politicamente 
temos que vir aqui todos criticar quem está no Governo, quem está no Poder, é normal, é por isso que 
existe Política, é por isso que existe ideologia porque senão! 

Agora por favor, essa palavra da “caridadezinha” para uma pessoa que nasceu da terra, que é filha de um 
operário fabril, de uma mãe doméstica que pagou os seus estudos, que não dependeu de ninguém, por 
favor, não cabe, não cabe, desculpem-me.” 

 

O Sr. José Charneira da CDU: 

“Só duas ou três notas muito rápidas. O que a [CMP] faz é respeitar os Direitos das pessoas. A [CMP] 
entende que as pessoas têm Direitos e portanto o que faz é respeitar os Direitos. Não é caridade e desculpe-
me lá o termo, mas Sra. Deputada desculpe lá mas o meu pai também era ferroviário, ferroviário, e portanto 
eu também estudei, foi ele que me pagou os estudos, e portanto aí estamos em pé de igualdade. 

Agora a questão é, nós chegámos e a senhora disse e muito bem, nós chegámos ao ponto a que chegámos 
devido às políticas que os sucessivos governos e, nomeadamente este do PSD, tem feito. E esta é que é o 
fulcro da questão! Esta é que é. É primeiro, criam os pobres e depois como são boas pessoas vão ajudar os 
pobres, olha que chatice hã! Não, não, é que o problema é que nós não podemos é criar pobres, essa é que 
é a questão! Por isso, é que eu quando refiro à “caridadezinha” é neste sentido, primeiro criamos os pobres 
e depois vamos lá, como somos uns gajos porreiros vamos lá ajudar. Não. E a [CMP] o trabalho que faz é 
um trabalho porque as pessoas têm Direitos e já agora é, há bocado por acaso não referi mas é uma nota 
importante, desde há muito anos, não é de agora, desde há muitos anos que o transporte escolar como a 
Sra. Deputada sabe a [CMP] só é obrigada a transportar quando as crianças estão mais de quatro 
quilómetros afastada da escola. A [CMP] de há muitos anos que reduziu isso para metade, desde que 
estejam a dois quilómetros a [CMP] transporta. E isto não foi com caridade, isto é um Direito que as pessoas 
têm e portanto os programas que a [CMP] faz são respeitando os Direitos das pessoas. É óbvio, é óbvio, e a 
[CMP] está disponível a isso tudo o que vem da Sociedade Civil, tudo o que seja solidariedade da Sociedade 
Civil a [CMP] está recetiva para, aliás alguns destes programas que têm o apoio da Sociedade Civil a [CMP] 
trabalha com as pessoas, trabalha com as IPSS’s, trabalha com pais, com professores, trabalha com essa 
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gente. Agora, o caráter é diferente, o caráter é diferente e por isso a [CMP] respeita os Direitos das pessoas 
e esta é que é a diferença.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Eu nem sei por onde começar, de facto. Onde é que está o princípio, bom?! Não vamos discutir aqui a 
bondade da proposta porque não é isso que está aqui de facto em causa, de todo. Mas há aqui dois aspetos 
fundamentais a salientar. Primeiro aspeto. A proposta aqui apresentada não é apresentada pela deputada 
em causa; é apresentada por um partido político. A deputada está aqui sentada em nome e em 
representação de um partido político e isto não é possível estar dissociado uma coisa da outra, a não ser 
que fosse uma deputada independente e aí apresentaria a moção como deputada independente e não em 
nome de um partido. Azar, é o partido que está no Governo. Azar, é o partido que governou em alternância 
com o [PS] desde que vivemos em Democracia. É azar! E é azar de facto nós não pudermos esquecer estas 
coisas. Eu não quero discutir a bondade da proposta até porque eu concordo com algumas das medidas que 
aqui estão. Por exemplo, e até vou elencar aqui o ponto três: 

• “Estudo acompanhado” - Foi o Governo do PSD que acabou com esta unidade curricular nas escolas; 

• “Apoio psicológico a alunos, pais e educadores” – quer dizer, que responsabilidade é que tem este 
Governo em não contratar técnicos especializados, logo por azar também é a nossa área de 
especialização, para as escolas? O que seria lógico é que de facto houvesse um psicólogo clínico, um 
psicólogo educacional, não é um a fazer tudo, nas escolas. Mas a ser pago porque isso é um 
emprego, são necessidades permanentes, não é só porque há alunos carenciados, até porque os 
alunos, por exemplo, que não careçam em termos económicos podem carecer de aprendizagem e 
deve ser a escola pública a fornecer este mesmo apoio; 

• “Relação de Ajuda a Professores, Educadores e Pessoal Auxiliar” – exatamente a mesma coisa, isto é 
criação de um posto de trabalho; 

• “Grupos de Encontro para partilha de experiências” - fantásticos pode acontecer, quem eram as 
pessoas?; 

• “Prevenção do bulling” – bem isto faz parte dos programas que devem ser incentivados com equipas 
pluridisciplinares, sim, mas como emprego. Estas são necessidades, é um elencar de necessidades 
permanentes das escolas e das comunidades. Se as pessoas entenderem, as IPSS’s, as 
Organizações não Governamentais (ONG’s), um conjunto de pessoas quiser por si próprio, por si 
próprio, começar a elencar uma série de iniciativas tudo bem, tranquilo. Agora não vamos retirar a 
responsabilidade pública de um Estado que deveria ser Social que não cumpre. 

E eu pergunto - ok, o PSD apresentou esta proposta, muito bem - e eu pergunto: “E que medidas é que 
pretende o PSD desenvolver para evitar o elencar de desgraças que aqui estão espelhadas e que nós temos 
como flagrantes no nosso concelho e no nosso país? E isso é que vai resolver efetivamente os problemas. A 
fome, sim existe, de facto existe, aliás com mais medidas de austeridade vai aumentar ainda mais. A 
pobreza, o que é que está na base da pobreza? Falta de emprego. Aliás, há aqui um ponto que eu 
pessoalmente até me sinto ofendida que é “Bolsa de oportunidades de emprego”?! Estamos a brincar?! Mas 
o que é isto? Mas quem é que vai oferecer um emprego? E já agora, que emprego, a Recibo Verde? Essa é 
outra história. O apoio que é dado das atividades de enriquecimento curricular, é prestado por quem, por 
serviços públicos? Por pessoas contratados para esse mesmo efeito? Não é, não é. É a aposta na 
precariedade. Sejamos um bocadinho sérios, sejamos um bocadinho sérios. 

Há um elencar de necessidades que estão levantadas, há dezenas de anos, dezenas de anos, que têm vindo 
a ser aprofundadas nos últimos anos, com particular incidência no último ano, e aí a responsabilidade é da 
tutela administrativa, ponto; e de quem nos governou nos últimos trinta anos e isto não vai resolver a vida 
das pessoas. Isto é como que pôr paninhos quentes. É tal e qual como, ah, eu faço uma ferida, eu posso 
pôr uma compressa para minimizar o contato com o exterior, mas isso vai-me cicatrizar a ferida se ela for 
tão profunda como estamos aqui a falar? Quer dizer, não vai, não vai, não resolve, minimiza, tenho dúvidas, 
tenho muitas dúvidas se sequer é capaz de minimizar porque se ao mesmo tempo estamos aqui a pôr 
pequenos curativos não estamos a trabalhar na raiz dos problemas e algures esta resposta também vai ser 
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insuficiente, pois claro, a vida das pessoas vai-se degradando cada vez mais! E eu pergunto “E quem são as 
pessoas que nos tempos que correm estão disponíveis para trabalhar de graça, de graça, para umas 
necessidades permanentes na atual conjuntura? Quem é que são? Se calhar são as pessoas com algum 
desafogo financeiro, algum bastante, que para expiar alguma da sua culpa vai fazer e aí utilizando a 
expressão da “caridadezinha”. 

É preciso resolver os problemas de raiz. Necessidades que estão aqui apontadas são necessidades 
permanentes das escolas, necessidades permanentes da comunidade, necessidades permanentes da 
Sociedade Civil, então se elas são necessidades elencadas e são consideradas extremamente urgentes então 
que se criem emprego exatamente para responder a isso. E estas coisas resolvem-se com criação de 
emprego e não pôr as pessoas a trabalhar à borla, à borla, para colmatar as falhas do Estado. Isto não é 
aceitável. O [BE] não pode aprovar esta moção exatamente pelo profundo, pela questão ideológica 
subjacente.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Meus senhores, nós estamos a um quarto de hora de terminarmos o Período de Antes da Ordem do Dia e 
depois lembro-vos que ainda temos mais uma moção.” 

 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

[Em virtude da má qualidade do áudio da gravação, por não se ter recorrido ao uso do microfone, não é 
possível apresentar o início da sua intervenção]. 

“(...) estado calado toda a noite que podia utilizar os quinze minutos. 

Azar é estarmos em Portugal. Azar foi iludir os portugueses que podíamos ter o nível de vida que atingimos 
nos últimos vinte anos. Porque nós ouvimos aqui discursos de pessoas que não sabem o que nos vai 
acontecer nos próximos tempos. Eu não tenho dúvidas nenhumas que Portugal não vai melhorar nos 
próximos dez anos. Podem-se [convencer], não, mas oh, caros companheiros e amigos e camaradas, 
independentemente quem estiver no Governo vai ter que gerir um país nestas condições. Nós temos, vocês 
fazem comparações, eu também estou de acordo, eu só não votei favoravelmente a vossa moção, porque, 
não, porque havia coisas em que eu realmente eu não concordo. Mas a ambição que vocês têm do nível de 
vida eu quero-a para mim e queria para os meus filhos, e queria para toda a gente porque vocês têm razão. 
Agora eu pergunto é: aonde está o dinheiro para nós mantermos esta qualidade de vida? Das duas uma, ou 
fazemos como o [BE] e o [PCP] diz, rasgamos a Troica, não pagamos nada a ninguém e vamos ver como é 
que vamos depois comer, ou então teríamos possibilidades de cumprir com os compromissos assumidos e 
eventualmente porque nós não temos riqueza. A Itália consegue sobreviver a sucessivos governos porque 
está organizada de forma que os Srs. Diretores-gerais tomam conta do país. Os políticos normalmente dão 
cabo dos países. 

E quando nós utilizamos, e eu faço questão de utilizar, eu sou realmente representante do PSD, sou 
militante fundador do PSD, estou de acordo com muita coisa mas não estou de acordo com outras, agora 
como devem imaginar não é justo quando nós apresentamos propostas ou falamos em nome individual que 
tenhamos que arcar com as responsabilidades de pessoas que deviam estar na prisão, que deviam estar 
expoladas de tudo quando têm porque roubaram este país e roubaram-nos a todos. Mas dois ou três não 
podem culpabilizar os restantes. Eu fico ofendido quando vejo na televisão “vocês PSD estão a roubar”. 
Meus caros companheiros, meus caros amigos, meus caros camaradas, noventa e nove por cento dos PSD´s 
não roubam! É injusto fazer-se esta forma manifestações porque eu digo-vos honestamente, a pretensão da 
minha companheira de partido de apresentar esta proposta, como devem imaginar, estávamos longe mas de 
longe que a reação da CDU - já não falo no [BE], porque do [BE] nada me admiro – agora na CDU, um 
partido, uma força política baseada no [PCP], que defende os trabalhadores intransigente, que é da massa 
operária não pode ter esse discurso. Podem crer que não convencem ninguém porque se assim fosse um 
partido muito mais antigo que o PSD, muito mais antigo que o PS, estava com outra situação, tinha outro 
tipo de aderências. Provavelmente até seria Governo. Mas depois nós vamos comparar as políticas 
desenvolvidas pela [CDU] ou [PCP], onde vingaram, onde estão?! O que é que acontece nesses países onde 
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o Comunismo impera? Então na China vive-se melhor porque tiveram o Comunismo? Então em Cuba vive-se 
melhor porque têm o Comunismo? 

Não, amigos e companheiros, a realidade é esta e vocês, eu por vezes digo coisas que são mal recebidas. Eu 
disse há dois anos aqui na Assembleia Municipal que a [CMP] estava a assumir compromissos em termos de 
pessoal que provavelmente um dia, e não esperava que fosse tão cedo, havia de chegar à conclusão que 
chegou agora dizer que das duas uma ou despede pessoal ou não faz investimentos. Por quê? Porque 
provavelmente contámos com uma situação como o país contou, de Receitas Extraordinárias, facilidades de 
Crédito, dinheiro com fartura, então a gente gere assim, mas não. As coisas têm que ser geridas a pensar 
nestes acontecimentos e vocês podem ter a certeza absoluta, provavelmente eu, José Cardoso, militante do 
PSD e representante do PSD nesta Assembleia, contato diariamente com pessoas muito mais desfavorecidas 
que alguns de vocês estão nessa bancada, mas muito mais pobres, com muito mais dificuldades e que 
provavelmente quando aqui alguém aqui diz que quando se trabalha voluntariamente é para desculpar a 
riqueza própria, eu quero dizer à Sra. Deputada, Membro desta Assembleia, [Ana Sartóris, do BE], que eu 
toda a vida fiz trabalho, toda a vida fiz trabalho voluntário, toda a vida. Está bem, mas está uma diferença 
muito grande, tenho idade de ser seu avô, portanto veja há quantos anos é que eu faço, há quantos anos é 
que eu faço, sempre fiz na minha vida e tive muito ligado à agricultura e os agricultores deste país têm sido 
os cidadãos mais espoliados, mais sacrificados deste país e continuam a ser, ninguém olha para a 
agricultura. Por quê? Porque custa, andar a trabalhar no campo custa muito, faz dores de costas, calos nas 
mãos e este país, fez-se um país de doutores, ninguém quis saber da agricultura. Então a gente leva um ano 
inteiro a criar um gado para depois comprar-se por uma «tuta-e-meia»! Isto é o que está acontecer tenham, 
caíam na realidade, caíam na realidade! Portugal vai passar muito pior do que está a passar nos próximos 
dez anos. Não há milagres, não há fortunas que rendam, porque os homens que têm o dinheiro vão-se 
embora, não querem saber disto para nada, temos exemplos recentes. As grandes fortunas resolvem os 
problemas deles. Aqui nós é que vamos passar as passas do Algarve! 

Sr. Presidente eu peço desculpa de me ter excedido mas foi com uma mágoa muito grande que uma 
proposta do PSD que tem um caráter de voluntariado de praticamente de ajuda foi considerada como, foi 
muito mal classificada pela Bancada da CDU que eu não esperava uma reação desta forma. Lamento 
profundamente. Nós estamos sempre disponíveis para ajudar e para colaborar e não para sermos criticados 
da forma como temos sido criticados neste momento!” 

 

O Sr. João Completo Costa do PS: 

“A Ana Sartória tocou no ponto certo que é o seguinte: nós, ninguém duvida da bondade da proposta mas a 
questão aqui é saber o que é caridade e o que é solidariedade, porque podem parecer ser a mesma coisa 
mas não são. O dar, por exemplo, uma camisola a alguém que necessita pode ser caridade ou pode ser 
solidariedade. Isto tem a ver com o sentido, de onde vem o ato, de quem pratica o ato. Se eu tiver um 
vizinho - eu não tenho nada a ver com ele, não sou patrão dele, não, é meu vizinho -, ele tem fome e eu 
dou-lhe um pão, isto é um ato de solidariedade. Eu posso falar daquilo que eu vou dizer porque sou católico 
portanto, não, não, vou se calhar vou falar contra mim próprio portanto estou à vontade para aquilo que 
vou dizer. E portanto e agora o que é, e no entanto se for o alguém que foi fonte de motivo para que essa 
pessoa tenha fome ou seja alguém que ou não lhe pagou o ordenado, o salário, ou alguém que diretamente 
teve ação sobre o estado a que essa pessoa chegou, isso aí chama-se caridade. E caridade é o quê? A 
caridade tem sido ao longo dos anos e agora eu vou, e por isso é que eu disse que era católico, a Igreja 
teve o papel ao longo dos anos bem nefasto no que toca à caridade, a caridade serviu para suster 
convulsões sociais, ou seja, é assim, temos um problema que, e durante o Estado Novo então isto foi, 
digamos, foi muito fértil, ou seja nós provocamos pobreza nas pessoas e então depois encontramos umas 
associações, fomentamos o aparecimento de associações que vão minimizar, tentar minimizar esses efeitos 
para quê? Para suster convulsões sociais. Isto aqui não tem nada a ver com [PCP], PS, isto é transversal a 
toda a gente, serviu em todas as organizações políticas ao longo destes últimos anos, sejam eles de 
Esquerda, de Direita ou do Centro. Portanto, serviu para isto e há fortes exemplos em todos, portanto 
ninguém se pode fugir a essas responsabilidades. Portanto, tem a ver com isto e como disse a Ana [do BE] é 
uma proposta que vem do, se fosse pessoal vossa eu entendia como, entendia a bem, é uma proposta do 
partido. É o PSD, podia ser o PS aqui há quatro anos ou a CDU em setenta e cinco. É pá, fosse quem fosse, 
essa proposta não podia partir daí porque as responsabilidades, porque é um partido que tem 
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responsabilidades na situação, ou seja, não pode vir dizer às pessoas, agora vamos dar esmola a essas 
pessoas. Não, o que tem que fazer é vamos evitar que essas coisas aconteçam, como é que vamos fazer. 
Essa é a função do [PSD] neste momento e do [CDS-PP] que estão no Poder e seria do PS e foi do PS em 
Governos anteriores – bem ou mal, não sei, não vou discutir isso. E portanto, é nesse sentido, como aparece 
como uma proposta do PSD que choca e que deixa de ser solidariedade e passa a ser caridade. Portanto, 
entendem isto nesta forma, é assim que eu a vejo. A Ana [do BE], como eu disse, bateu no ponto certo e 
disse uma coisa importante que eu registo - Ana peço imensa desculpa de dizer isto mas eu registo e vou 
escrever aqui, vou manter sempre aqui numa folhinha bem alto para me lembrar sempre que a Ana [do BE] 
disse uma verdade enorme, disse “o PSD tem governado em alternância com o PS desde que há Democracia 
em Portugal”. 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Muito rapidamente e não fazendo juízos de valores porque acho que o que se pode pior na política é fazer 
juízos de valores, às vezes são bastante injustos mas e acreditando que pelo que conheço quer do Deputado 
José Cardoso quer da Deputada Teresa Joaquim [ambos do PSD], tiveram o melhor das boas vontades a 
propor estas coisas e a propor estas medidas. Agora não posso deixar de dizer que isto pertence muito à 
Sociedade Civil, pertence muito às populações que sentem isto, apoiadas pelas autarquias, pelas freguesias, 
pelas IPSS’s, pertence às Associações de Pais. Agora há aqui muita coisa que é dado aos professores, aos 
funcionários, pessoal auxiliar, tão mal tratados que têm estado ultimamente, e que estão sempre disponíveis 
para fazer isto, mas estão disponíveis há muitos anos, porque há problemas de fome e problemas de 
insuficiências financeiras, de problemas psicológicos, problemas de bulling, problemas, outros problemas que 
este Governo, tem que ser dito porque a proposta é do PSD, tem afundado a escola pública, tem retirado à 
escola pública e aos seus profissionais que tanto se entregam para além das suas funções e horários, a 
resolver os problemas dos alunos, das famílias – ainda agora vim da escola estive três horas numa reunião 
com cinco pais! E todos nós que por acaso possamos ser professores ou pais sabemos a entrega que se 
fazem hoje nas escolas por os profissionais, sejam eles professores, auxiliares de ação educativa, psicólogos, 
na resolução dos problemas. E não se resolve o problema retirando psicólogos, não contratando psicólogos, 
não se resolve os problemas reduzindo o corpo docente nas escolas como foi reduzido este ano, não se 
resolve os problemas retirando a Ação Social Escolar, não se resolve os problemas aumentando o 
desemprego, aumentando a precariedade e reduzindo as políticas sociais e os subsídios sociais. E portanto, 
claro que assim vamos ter sempre mais e muito mais crianças a passarem fome, muitas crianças com 
problemas para adquirirem os seus livros, muitas crianças para irem vestidas como deve ser, com dignidade 
para a escola. Mas isso passa pelas IPSS’S, passa por mim, passa por todos nós individualmente enquanto 
cidadãos, mas passa e muito pelas entidades que nos governam porque elas têm a obrigação de dar as 
condições mínimas a estas crianças para, e portanto, é aqui que faz a diferença como dizia o João Completo 
[do PS] entre a caridade e a realidade, entre fazer caridade e ser solidário, entre ser solidário e ser amigo, 
estar disponível e fazer caridade. Eu sou solidário, estamos disponíveis, achamos que há aqui coisas que 
podem ser aproveitadas mas tem que ser a Sociedade Civil a dar a resposta.” 

 

A Sra. Teresa Marta Joaquim do PSD: 

[Em virtude da má qualidade do áudio da gravação, por não se ter recorrido ao uso do microfone, não é 
possível apresentar o início da sua intervenção]. 

“(...) como pelos vistos a solidariedade tem cor e não pode ter aqui uma cor Social Democrata, então e os 
meus colegas e os meus colegas tendo apontado isso tão veementemente, eu peço autorização ao Sr. 
Presidente para que esta proposta de recomendação seja votada em meu nome pessoal e não do PSD.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Não, a questão é que não, eu não consigo transformar isso, percebe? Está-me a colocar um problema que 
obrigava-me aqui a rever outra vez, mas não, acho que o regulamento não permite isso, não sei. Porque a 
senhora é deputada do PSD, a proposta está de facto.” 
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A Sra. Teresa Marta Joaquim do PSD: 

“Não, mas eu “sujeito-me” a alterar o documento neste sentido.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Não é possível. Não há [hipótese], não tenho possibilidades de facto. Eu tenho, não há hipótese, mesmo 
que tivesse trazido de princípio em seu nome não se pode dissociar que é o Membro da Assembleia 
Municipal do PSD. Portanto, não era possível. Entretanto, não é possível. Não consigo puder fazer isso. Não 
sei também no que é que alteraria. Desculpem lá, eu depois tenho, de vez em quando tenho que fazer 
coisas que não gosto, não é que não é possível nós estarmos aqui constantemente a falar sobre, pronto, 
mas enfim, estende-me o Fernando Nascimento [CDS-PP], estende-me o Valentim [da CDU].” 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“Eu vou tentar ser rápido, peço desculpa, mas esta matéria é particularmente delicada. O Sr. José Cardoso e 
a Teresa [ambos do PSD] não fiquem indignados com a bancada da CDU, naturalmente. Nós respeitamos a 
sensibilidade pessoal vossa e temos a presunção que vocês o fazem dentro de um espírito humanista. Quer 
dizer, não há aqui avaliações pessoais. Aqui estamos a discutir política, não estamos a discutir pessoas. E de 
facto é a Bancada do PSD, não é a Teresa, não é o José, que, enfim, sobre os quais naturalmente tenho a 
maior consideração pessoal e seguramente que apresentam esta proposta imbuídos de boa vontade do 
ponto de vista pessoal. Mas agora estamos a falar de política e esta proposta revela um desconhecimento do 
trabalho da [CMP], antes de mais. Peço imensa desculpa desta franqueza mas tem que se o dizer. Já aqui 
foi referido. Porque no fundo a caridade é institucionalizar a pobreza, é estigmatizar os pobres. 

O Plano de Emergência Social deste Governo [PES], que eu por acaso não trago aqui porque não imaginava 
que isto fosse discutido – gosto sempre de ler os documentos, que é para a gente não falar de cor – é um 
atentado à dignidade dos pobres deste país, de todos nós. O [PES] deste Governo que foi apresentado há 
meia dúzia de meses, sete, oito meses. É de facto um bocado esta metáfora, quer dizer, se o Governo 
deitou fogo à casa e depois hipocritamente disponibiliza-se para fazer logo uma barraca de madeira! Esta é 
a ideia da caridade e da hipocrisia do Governo. Estou a falar do Governo e do partido, dos partidos em que 
vocês pertencem, não é das vossas pessoas pelas quais tenho a maior consideração pessoal. Deitou fogo à 
casa e agora diz assim “Bom, então vamos lá agora oferecer-lhes, aqui criar uma rede de voluntariado para 
fazer uma barraca ao lado”. É exatamente isto. E estas metáforas às vezes podem ajudar. Portanto, o 
Estado retira-se da sua responsabilidade social e depois diga ”Venham os voluntariados, venha a Sociedade 
Civil.” É isto o que vocês fazem. Os vossos partidos, peço desculpa, não estou a personalizar. 

E só para finalizar. Meu caro amigo José Cardoso [do PSD], azar não é estar em Portugal, azar é ter estas 
políticas, azar é ter quem – por acaso está na Presidência da República, é o político que tem mais currículo 
de infeliz neste país de atividade política, que foi no período em que foi Primeiro-ministro, e também não 
personalizo, as políticas são para além das pessoas – destruiu a agricultura, as pescas, as indústria. Oh 
amigo Zé Cardoso [do PSD], pois o Senhor é desse partido. Azar é ter esses partidos, azar é ter essas 
políticas, azar não é ser português.” 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Vou ser o mais breve possível. Só de recordar aqui que nesta casa foi dito, quer pela bancada da CDU, quer 
pela Bancada do PS, e está em ata, caso a proposta fosse apresentada pela Teresa Marta [do PSD] que 
votariam favoravelmente. Portanto, a Teresa Marta [do PSD] à semelhança – está em ata Sr. Presidente.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Como?” 
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O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Vai estar em ata que se a proposta fosse da Teresa Marta [do PSD], e não do partido, que votaria 
favoravelmente.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Quem é que disse?” 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Foi dito aqui nesta casa, depois poderemos confirmar em ata Sr. Presidente. Assim sendo, e à semelhança 
do que já foi feito nesta casa das propostas de alguns partidos que a proposta vai em nome da bancada do 
partido e como nós são somos da bancada desse partido, não votamos e é alterado para “esta Assembleia 
Municipal”, julgo que poderia eventualmente haver aqui também esta proposta apresentada por uma 
deputada do partido na qual em nome pessoal pode ela própria fazer este documento sem estar conotada 
com o partido. É a minha opinião e isto poderíamos pensar mais tarde para...”.  

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Desculpe, mas acho que está a fazer uma grande baralhação.” 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Não Sr. Presidente”. 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Penso que está, penso que está.” 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Poderemos depois discutir essa situação. E vou terminar só dizendo, o caro Colega Deputado Valentim [da 
CDU] disse uma frase muito interessante que me deixou a pensar que foi o seguinte: “Estamos a falar de 
política”. Sr. Deputado, era tão bom que nesta casa não fossemos políticos como aqueles que tanto 
criticamos”. 

 

Submetida a moção a votação, foi a mesma reprovada, por maioria, com dezasseis votos contra 
(quinze da CDU e um do BE), cinco abstenções do PS e quatro votos a favor (dois do PSD e dois 
do CDS-PP). 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE apresenta declaração de voto: 

“O [BE] votou contra esta proposta na medida em que ela se pretende, do ponto de vista ideológico, 
substituir por trabalho voluntário aquilo que devem ser funções permanentes prestadas através da função 
pública. O apoio aos alunos, aos professores, a todos os profissionais nas escolas, a promoção de políticas 
que promovam o emprego e a capacidade de compra das pessoas é responsabilidade última do Estado e 
nenhuma autarquia, nenhuma IPSS, nenhuma [ONG] ou conjunto de pessoas se pode substituir a esta que 
é a responsabilidade do Estado Social. Todas as matérias elencadas nesta moção são muito importantes e é 
preciso resolvê-las e é preciso resolvê-las de raiz. E ser radical é ser, é ir à raiz dos problemas e aí é criação 
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de emprego. Chamo à atenção ainda para o designado ponto três por exatamente fazer a enumeração 
daquilo que deveriam ser empregos criados na escola pública do país.” 

 

O Sr. João Completo Costa do PS apresenta declaração de voto: 

[Em virtude da má qualidade do áudio da gravação, por não se ter recorrido ao uso do microfone, não é 
possível apresentar o início da sua intervenção]. 

“(...) também por que é que o [PS] se absteve pelo seguinte porque considera a bondade da proposta, ela 
seria uma proposta boa no nosso sentido se tivesse, se não viesse da Bancada do PSD e portanto 
consideramos que seria uma proposta boa. Agora como ela deixa de ser, deixa de falar em solidariedade e 
passa a falar em caridade, nós deputados abstivemo-nos. Portanto, é essa a nossa posição.” 

 

 

Moção do BE – “Em defesa das “nossas vidas”” 

Tomou a palavra a Sra. Ana Sartóris do BE para apresentar a moção, que ficará apensa à ata, e que foi 
admitida por unanimidade, com vinte e cinco votos a favor (quinze da CDU, cinco do PS, dois do PSD, dois 
do CDS-PP e um do BE). 

 

Sobre a moção intervieram: 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Aproveito o momento para cumprimentar todos os presentes na pessoa do Sr. Presidente. 

Não propriamente para comentar esta moção em particular, mas para manifestarmos aqui as nossas 
preocupações tendo em conta a linha política das moções apresentadas, quer pela CDU, quer pelo [BE]. 
Ambas referem o empobrecimento, os problemas da dívida nacional, a necessidade premente de romper 
com a Troica, porque a Troica leia-se aqui ‘pacto celebrado pelo Governo do PS, para salvação nacional, de 
uma situação de bancarrota que se vivia acerca de um ano e alguns meses atrás.’ Isso é bom que se diga. E 
deixo aqui desde já como é que os Srs. da CDU e do [BE] preconizam o pagamento da dívida que se foi 
arrastando ao longo dos últimos quarenta anos? Como? Como é que os senhores preconizam, sair para a 
rua, será que isso dão um pontapé numa pedra e salta uma pepita de ouro por cada manifestante? Isso era 
interessante. Eu também me juntaria lá, com certeza. Mas parece-me que ainda não resulta, não resulta! 
Eventualmente resulta para os Srs. dos Serviços de Saúde que têm que tratar e ganham assim a vida dos 
feridos resultantes nessas manifestações, quer os do lado da polícia, quer os do lado dos manifestantes. 

Mas pergunto mais uma vez: como é que preconizam com o rompimento desta ajuda que nos vem do 
exterior, que de outra forma não a teríamos porque os Mercados nos cortaram qualquer tipo de 
empréstimo? Ou seja, fecharam a torneira no sentido figurado e em absoluto em termos de dinheiro e que 
fazia falta para o Estado Social aqui tantas preocupações levanta nestas moções. Que o Estado Social está 
em crise, pois está, porque se não há dinheiro para os fazer frente. Como é que os Srs. do [BE] e da CDU 
preconizam arranjar dinheiro para fazer a manutenção desse Estado Social que tanto defendem com 
aumento intransigente e em contínuo de ordenados para as pessoas que trabalham? Todas as pessoas que 
trabalham querem sempre mais, é evidente! E eu também trabalho, assim como os senhores trabalham, 
acho que não há nenhum que esteja aí numa situação Capitalista, só benemérito da CDU ou do [BE]. 
Portanto, para as nossas vidas o nosso interesse é que cada vez temos melhores, um salário mais alto se 
isso for possível! E quem paga ter dinheiro para nos pagar! Não vejo como. 

Falam aqui em ‘lutas de classes’. As lutas de classes contra a Troica e que estão, dizem a certa altura que as 
lutas de classes elas ‘manifestam-se nos países do sul da Europa’, da Europa onde nós estamos, é bom não 
esquecermos, e que nós defendemos a nossa presença na União Europeia. Era bom que dissessem se estão 
de acordo em estar na União Europeia. E dizem assim ‘a favor dos mais ricos’ e leia-se países. Então 
pergunto eu aqui: querem então dizer que, por exemplo, na Alemanha não existem trabalhadores? Lá não 
existem lutas de classes? Porque os senhores estão contra os mais ricos; lá devem ser todos Capitalistas! 
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Meus senhores, ficaria muito feliz de ver aqui a CDU nesta Assembleia com a apresentação de propostas 
para melhorias sociais no Concelho de Palmela. Pergunto: quando é que a CDU trás aqui a esta Assembleia, 
propostas /moções para melhoria das condições das populações de Palmela? Até hoje, mais de dois terços 
do mandato vencido para o qual fomos eleitos, ainda não vi nada! Mas talvez tivesse sido na minha ausência 
porque eu interrompi o mandato; deve ter sido só nessa ausência. Tive azar de não ver nem assistir a essas 
moções. 

Quando teremos esta Assembleia preocupada com os munícipes? Recordando aqui o [CDS-PP] nesta 
Assembleia que não é Executivo, quando nos dirigem ataques diretos...” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Oh, Sr. Deputado Municipal queira desculpar, mas a gente estamos a discutir a moção!” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Estamos, estamos.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Sim, mas o senhor já está a derivar para outras coisas.” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Não. Pronto é um ataque pessoal do Sr. Presidente à Bancada do [CDS-PP] na minha pessoa.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Ataque pessoal?!” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“É, porque eu estou a interferir e o senhor está-me a cortar a palavra por quê? Por que é que o senhor está 
a cortar a palavra?” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Está a “interferir”?! Pois está. Está a interferir está.” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Porque quando outros Membros desta Assembleia se manifestam têm todo o tempo para falar. Quantos 
minutos é que eu tenho para terminar a minha intervenção Sr. Presidente? É só uma questão de dizer.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Eu só lhe disse... Não lhe falei em minutos nenhuns. Oiça lá, aquilo que eu lhe estou a dizer só, e só...” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 
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“Não. Não, o senhor não está a dizer nada. O senhor só tem que dizer “O Sr. Piteira do [CDS-PP] tem só 
cinco minutos para falar.” É só o que o senhor tem que dizer. Não tem que cortar a palavra quando eu estou 
a interferir.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Não é nada disso, homem. Você não entende, não entende, não entende nada, não entende nada.” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“E não é a primeira vez que o senhor o faz.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“O senhor não entende nada. Eu estou a lhe dizer que estamos a discutir esta moção. E não lhe disse que 
tinha este tempo ou deixe de ter.” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“É, é, é, é. É aquilo tudo que eu disse, é aquilo tudo que eu disse Sr. Presidente.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“É aquilo que disse, o que é que disse? Diga lá, o que é que foi que disse.” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“O senhor está sempre a intervir quando eu estou a participar nesta Assembleia. Está-me sempre a cortar a 
palavra.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Não estou a cortar a palavra nenhuma. Estou-lhe a dizer que estamos a discutir esta moção. Não o deixo 
derivar para outros assuntos.” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Não é hoje, é em todas as Assembleias em que eu participei e é porque eu sou do [CDS-PP].” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Não o deixo, não o deixo derivar para outros assuntos. Nem a si, nem a ninguém.” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Não estou a derivar.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Pronto é isto. Então fale sobre a moção se faz favor.” 
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O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 
“Eu estou a falar sobre a moção.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Então fale, fale o tempo que entender e que eu entendo também.” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Eu estou a dizer que eu estou num Período Antes da Ordem do Dia e tenho o Direito de falar aquilo que eu 
entender.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Não tem, não tem, está a discutir a moção.” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Tenho. Tenho.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Não tem não, está enganado. O senhor não percebe nada disto, homem. Está enganado.” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Tenho, tenho. E continuando, Sr. Presidente.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Ah, continue a discutir a moção faz favor.” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Estas moções aqui apresentadas não trouxeram nada de bom nem de interessante para o Município de 
Palmela. Seria interessante ter ouvido aqui dizer qual a preocupação do Executivo e da Bancada da Maioria o 
que é que pensam fazer sobre a pronúncia que tem que ser feita nos próximos dias. O [CDS-PP]...” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Está a ver isto! Você quer mesmo que eu lhe corte a palavra.” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Não. O [CDS-PP] já aqui disse que estava disposto a trabalhar e que está disposto a defender as cinco 
freguesias. A CDU cala-se. O [BE] cala-se. Estão preocupados com uma manifestação sindical. O que é que 
isso interessa para o Município de Palmela? Eu sou eleito pelo Município de Palmela, tenho que me 
preocupar com o Município de Palmela. Eu tenho que manifestar aqui o meu desagrado enquanto oposição, 
enquanto representante dos eleitores que votaram no [CDS-PP]. É isso que eu aqui tenho que representar. 
Eu não tenho que me preocupar com uma manifestação nacional contra o Governo nacional, nem contra a 
Troica que foi assinado por um determinado Governo na altura e que agora o partido que sustentava esse 



 

                   Mandato 2009/2013 

Ata N.º 26 

   
MOD AMPF009 Pág 27/55 

Governo diz que não tem nada a ver com o assunto, mas isso não me diz nada a mim enquanto eleito pela 
Assembleia Municipal de Palmela, nem às pessoas que votaram nomeadamente os municípios que votaram 
nomeadamente no [CDS-PP] para que e com toda a legitimidade com a intenção que nós aqui discutíssemos 
e é isso que eu quero que nós discutamos aqui problemas que têm a ver com o nosso concelho e 
nomeadamente eu deixo aqui um repto, e com esta me calo já Sr. Presidente, que nós estamos disponíveis 
e tudo faremos para que sejam mantidas as cinco freguesias. Também compreendemos que a CDU não lhe 
interessa nada disso. Muito obrigado Sr. Presidente e desculpem a minha longa intervenção, mas tinha que 
dizer isto.” 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Voltando à moção. Relativamente a esta moção Ana [do BE], é lógico que ela tem conotação extremista e 
eu gostaria de recordar que a anterior proposta que aqui foi votada, tratava-se da “Escola Solidária”, era 
uma proposta a nível concelhio e esta que a Ana [do BE] agora propõe é uma proposta a nível nacional. Ou 
seja, aqui no ponto dois da deliberação que é proposta, ah e na proposta anterior nós ficamos a saber que 
para o [BE] trabalho solidário não pago é caridadezinha, trabalho solidário tem de ser pago. Portanto, já 
sabemos que o [BE], fiquei hoje a saber, é o partido mais Capitalista desta casa. Quando aqui a Ana [do BE] 
diz “Solidarizar-se”, como este solidarizar-se não é pago, há semelhança daquilo que foi referido na proposta 
anterior, deve entender-se ‘cariedar-se’. Esta é só uma questão de ideologia porque aqui também estamos a 
falar de ideologia. Para o Concelho de Palmela tem uma ideologia, para nível nacional tem outra ideologia. 

Portanto, esta proposta de facto a minha intervenção é no sentido de dizer que não iremos aprovar, não 
iremos votar favoravelmente esta proposta.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Respondendo a três questões muito concretas que o Deputado do CDS-PP, Francisco Piteira dos Santos, 
colocou. Como resolver a dívida? Primeiro esclarecimento, e já estamos fartos de falar sobre esta matéria: 
em primeiríssimo lugar é preciso compreender que dívida é esta. Mas alguém sabe que dívida é esta que nós 
estamos a pagar? Alguém sabe qual é a sua origem? Não, ninguém sabe, ninguém sabe porque de facto 
uma parte dela até deve ser pública, admitindo que alguma dela até seja pública, mas nós sabemos 
perfeitamente que provavelmente a sua grande maioria foi contraída por desvarios da banca. Esta ajuda 
financeira e é ajuda, porque é uma ajuda, entre aspas, veio para tapar os buracos do BPN (Banco Português 
de Negócios), mais nada! Não veio para criar emprego, não veio para resolver qualquer tipo de problema do 
país, veio para tapar o buraco financeiro causado pelo BPN e pela fuga de capitais de alguns, desculpem lá, 
doidos do BPN. Primeiro esclarecimento. Primeiro, vamos descobrir que dívida é esta e então depois de 
descobrirmos qual é o seu valor real então vamos discutir como é que a vamos pagar. Não ouviu nunca o 
[BE] dizer não pagamos a dívida. O [BE] nunca. Pode ter havido outras pessoas e nas manifestações ouve-
se de tudo mas dizer não pagar a dívida, não pagar a dívida legítima, nunca. Nenhum contribuinte do país 
deve pagar uma dívida que não é sua. Primeiro ponto. 

Segundo esclarecimento: onde é que está o dinheiro? Meu Deus, ainda há pouco o seu colega de bancada 
falou. Fim das [PPP’s] que fuga está a ir para aí a nível de investimento do país. Taxação das ações 
financeiras para os offshores, acabar com os offshores. Criar um teto máximo para os Administradores 
Públicos, por exemplo, outra forma de, onde está de facto o dinheiro. Criação de emprego, criar por 
exemplo, um grande programa de reabilitação urbana e de apoio social gerava emprego e resolvia uma série 
de problemas do país, porque estávamos a criar habitação a preços de custo, e não a preços especulativos, 
que já agora está na origem também de uma boa parte desta dívida, e por outro lado, criar postos de 
trabalho no âmbito do apoio social. Criar emprego no âmbito para responder a necessidades efetivas do 
âmbito social e não apenas pôr «paninhos quentes» e estar a resolver necessidades permanentes com 
trabalho voluntário. E já agora relativamente ao trabalho voluntário apenas aqui um aparte para o Sr. 
Deputado José Cardoso [do PSD]. Eu sinto-me particularmente tocada quando fala de voluntariado. É que 
eu sou bombeira voluntária. Quantos milhares de homens e de mulheres sem receber um tusto andam a 
defender um património que é de todos. Quantos homens e quantas mulheres morrem a defender, com 
trabalho voluntário que devia ser pago, devia ser emprego permanente, a defender o património que é de 
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todos. Não me venham falar de voluntariado porque isto da idade não é nenhum posto. Não é nenhum 
posto. Eu não tenho que ser penalizada por ter nascido um bocadinho depois. Não tenho, peço desculpa. 

Por último, também para esclarecer o Sr. Deputado Piteira Santos [do CDS-PP] sobre a designada Lei da 
RATA [Lei da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica]. Não sei se o Sr. Deputado faltou a essas 
Assembleias Municipais, se calhar faltou eu não me recordo de ter faltado, mas pelo menos o [BE] 
apresentou duas moções referentes em defesa do Referendo e da Consulta Pública das Populações sobre o 
problema da extinção e fusão de freguesias. O [BE] apresentou uma proposta para ser discutida nesta 
Assembleia Municipal, uma Assembleia Municipal até poderia ser especifica para discutir esse problema. 
Acusava-me como acusamos alguém temos de ser detentores totalmente do conhecimento. 

O objetivo desta moção é apenas um, é apenas um. É pegar no grande protesto popular, que não é possível 
passar uma esponja sobre isso, e não é possível passar uma esponja sobre o estado atual do país, e pelo 
agravamento que aí vem, porque as medidas anunciadas apenas vão agravar ainda mais a espiral recessiva. 
É um alerta; é pegar no protesto popular e apoiar quem justamente luta pelas nossas vidas!” 

 

O Sr. Domingos Rodrigues da CDU: 

“A hora já vai longa ainda temos muito para trabalhar, vou tentar ser muito breve. 

Três notas fundamentais na minha declaração de voto em nome da minha bancada: 

• Primeiro, saudar a paciência do Sr. Presidente, compreendendo perfeitamente algumas intervenções 
sem nexo nenhum, numa ofensa concreta à Bancada da CDU, numa altura em que nós tínhamos 
aprovado para discutir uma moção do [BE]. Esta seria a primeira questão; 

• A segunda. Era bom que nós soubéssemos o que é que estamos aqui a discutir e como o Sr. 
Deputado do [CDS-PP] deve de andar mesmo muito distraído, muito distraído ou então anda tão 
irritado com a política do seu Governo contra as populações e então não sabe para onde é que se 
há-de virar, não se sabe virar. E se calhar na próxima se for por este caminho a Bancada da CDU é 
capaz de trazer um espelho e oferecer para ele saber qual é o caminho da Democracia, para 
aprender um bocado do que é de facto a defesa dos trabalhadores e da população em geral; 

• Por último, dizer que a moção do [BE] é uma moção poderíamos levantar uma questão ou outra, 
mas caminha nos pontos essenciais que nós também aprovámos na nossa moção. Como tal, não 
temos nada contra e a nossa bancada vai votar favoravelmente.” 

 

Submetida a moção a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com vinte e um votos a 
favor (quinze da CDU, cinco do PS e um do BE) e quatro votos contra (dois do PSD e dois do 
CDS-PP). 

 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Meus senhores e nesse sentido também já agora não sei se já vos chegou a informação ou não, mas 
porque o assunto foi aqui já abordado, portanto, nós vamos ter uma sessão da Assembleia Municipal 
Extraordinária no próximo dia dez de outubro para exatamente decidirmos qual é a nossa posição, ou seja, 
fazermos a pronúncia sobre a Proposta da Reorganização Administrativa [Territorial Autárquica – RATA]. 
Portanto, no dia dez de outubro podem colocar nas vossas agendas porque certamente irão receber a 
documentação muito brevemente. 

 

No seguimento, o Sr. Presidente da Mesa deu início ao Período da Ordem do Dia. 
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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, informou a Sra. Presidente da 
Câmara: 

“Sr. Presidente, Srs. Membros da Assembleia, Sras. e Srs. Jornalistas, Srs. Munícipes, boa noite a todos. 

Neste período nós tivemos um conjunto de intervenções muito marcadas pelo período de verão 
naturalmente que marcou o calendário. Aqui destacam-se sobretudo as iniciativas de ordem cultural e 
nomeadamente as festas locais e nós fazemos esta referência no nosso relatório. Para além disso, é um 
período também muito importante naquilo que à Comunidade Educativa diz respeito uma vez que, por um 
lado, termina um ano letivo ou terminou um ano letivo, por outro lado, iniciou-se um novo ano letivo. 
Aproveito aliás para dizer que nós vamos ter a habitual receção à Comunidade Educativa que fazemos 
regularmente no nosso, que fazemos todos os anos no nosso concelho e que desta vez será já com o ano 
letivo a funcionar mas justamente para pudermos fazer um balanço e trabalhar já um bocadinho mais de 
perto com os professores colocados de novo no concelho, faremos a receção à Comunidade Educativa no 
próximo dia dezoito de outubro. 

Entretanto, eu destacaria talvez neste período, enfim os Srs. Membros da Assembleia podem ver na 
informação escrita, no relatório por um lado e por outro lado na própria introdução que foi distribuída mais 
recentemente, podem encontrar a referência às várias iniciativas e a todo o trabalho que aconteceu durante 
este período. 

Eu destacava, sem dúvida, a quinquagésima edição da Festa das Vindimas, pela importância que teve, pelo 
sucesso que foi, pela grande satisfação que mais uma vez reuniu na nossa comunidade local e tendo 
acolhido tanta gente de fora que sempre vem e que fica com vontade de voltar à Festa das Vindimas. 

Destacava as várias iniciativas que têm acontecido em torno da distinção da Cidade Europeia do Vinho que 
nos carateriza este ano, como todos sabemos. 

Destacava, entre estas iniciativas, aquelas que são diretamente centradas na promoção e dos nossos vinhos 
concretamente, por exemplo, o Festival do Moscatel de Setúbal que aconteceu aqui em Palmela e que 
contou com todos os produtores da região e depois, sem destacar nenhuma em particular, mas recordava 
que há um conjunto de iniciativas que têm vindo a acontecer ao longo deste período em cada uma das 
adegas do nosso concelho. 

Mas talvez reservasse dois minutos finais para dois temas. 

Um. O decurso das obras que têm vindo a acontecer particularmente no Centro Histórico [da Vila de Palmela 
– CHVP], enfim, não só. Como sabemos decorre uma obra que neste momento é muito importante para 
todos nós que é o Quartel do Destacamento da GNR [Guarda Nacional Republicana], mas sobretudo as 
obras do [CHVP] na medida em que são obras com um grande impacto junto da população, do ponto de 
vista até dos incómodos que poderiam causar, e que naturalmente sempre causam. 

E eu gostava de sublinhar aqui, Sr. Presidente e Srs. Membros da Assembleia, o facto de ainda assim, e com 
obras tão sensíveis para a vida das pessoas, nós temos conseguido - enfim, posso dizer também que o 
tempo se calhar nos tem ajudado na medida em que o facto de estarmos a fazer isto durante o verão 
facilitou um bocadinho - mas nós temos conseguido trabalhar. E sublinho igualmente o profissionalismo das 
equipas, desde logo das empresas que têm vindo a trabalhar connosco. Temos conseguido trabalhar dentro 
dos tempos previstos, concretizar os prazos, as metas de trabalho e portanto, sendo que o tema das obras é 
sempre um tema tão difícil e com tantos percalços, não quer dizer que não tenhamos tido já alguns também 
nas nossas e não tenhamos alguns aspetos por corrigir, mas é sempre um tema tão difícil que eu não resisto 
a dizer que ainda assim nós temos conseguido resolver este tema e este assunto da melhor maneira 
possível. E, portanto, pensamos todos que a conclusão destas obras vai acontecer dentro do prazo previsto 
e naturalmente com o empenho dos nossos técnicos, particularmente da Fiscalização das obras, e 
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continuando a cooperação com as empresas penso que vamos chegar a bom termo com estes 
investimentos. 

E terminava com um tema que é talvez aquele que hoje nos fustiga a todos, um dos temas que nos fustiga 
a todos mais, e que vamos falar sobre ele, e que é justamente o tema da [RATA]. Nós tivemos audiências 
com todos os Grupos Parlamentares na [AR], na sequência da posição que tomámos aqui nesta Assembleia 
e que tinha sido já anteriormente tomada na [CMP] por unanimidade e nas várias assembleias de freguesia 
do nosso concelho. E nessa sequência, numa delegação composta por representantes de todos os partidos 
aqui da nossa Assembleia e também por alguns dos Srs. Vereadores, e incluímos os Srs. Presidentes das 
juntas de freguesia, todas as juntas de freguesia, fizemos então um grupo permanente de reuniões na [AR] 
e fomos recebidos por todos os partidos, diga-se em bom da verdade por todos os partidos. Bem, e de facto 
conseguimos que a nossa petição, pelo facto de ter o número de assinaturas exigidas, que a nossa petição 
fosse levada à discussão na [AR]. É essa discussão que aguardamos neste momento após termos sido 
ouvidos em audição justamente pela comissão específica, a Comissão de Poder Local. Sobre este tema 
naturalmente as nossas expetativas continuam a ser grandes, as nossas diligências têm sido intensas, a 
posição sobre a lei penso que está clara, a posição de todos nós termos tomado, inclusivamente já há 
propostas concretas de alteração à lei e que visam justamente resolver situações como a situação que 
carateriza o nosso concelho. E portanto nós aguardamos com a maior expetativa a marcação deste debate 
em plenário na [AR] e o seu resultado. No entanto, não podemos deixar de sublinhar que à semelhança de 
Palmela, muitos outros territórios sentem esta legislação como uma legislação lesiva, como uma legislação 
ofensiva até da autonomia das populações locais e sobretudo da identidade que carateriza as nossas 
freguesias. Portanto, aguardamos naturalmente o desfecho desta lei mas esperamos que haja ainda o bom 
senso dum recuo e da não aplicação desta lei. 

Sr. Presidente, eu ficava à disposição dos Srs. Membros da Assembleia para todas as questões que 
entendam colocar.” 

 

Sobre o Relatório da Atividade Municipal intervieram: 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Sr. Presidente é uma intervenção muito breve relativamente ao que disse a Sra. Presidente da [CMP]. 

Sra. Presidente, agradecíamos depois, se fosse possível, que nos fosse informado qual a data ou a altura em 
que essa discussão é feita na [AR] porque julgo ser importante, já que mostrámos unidade nas reuniões em 
que estivemos, que também estivéssemos juntos, todas as forças partidárias deste concelho, no dia da 
discussão aí em [AR].” 

 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“Era só para dar uma opinião sobre a forma como o Município de Palmela se fez representar, e através da 
Sra. Presidente, nas intervenções que fez na [AR]. Acho que a forma elevada, a forma elevada, e como foi 
sempre exposta todos os assuntos. Inclusivamente, na última reunião, que eu não estive presente, porque 
foi só os Srs. Presidentes de junta de freguesia e a Sra. Presidente, exatamente mais uma vez a postura da 
nossa Presidente foi de uma forma que, creio eu, nos enaltece a todos. A mesma coisa em relação à 
construção do Quartel de Palmela da GNR que só foi possível pela forma como, eu tenho mesmo que dizer, 
a Sra. Presidente lutou para que esta obra se concretiza-se em tempos tão difíceis e com muitas poucas 
possibilidades de se fazer obras neste país. Portanto, ficava-me por aqui porque depois quero falar mas é 
sobre outro assunto.” 

 

O Sr. João Completo Costa do PS: 

“Em primeiro lugar queria dar os parabéns à organização e à [CMP] pela organização da Festa das Vindimas. 
Num período de crise como é aquele que vivemos, eu pessoalmente não esperava tanta gente na feira como 
veio, sinceramente fiquei surpreendido, esperava muito menos gente. Mas principalmente a organização, e 
aí dou os parabéns pela organização. Enquanto que em anos anteriores se verificava algumas situações de 
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[tensão], amigos meus de fora que vieram à festa disseram: “Isto é interessante, não se nota aqui tensão”. 
Quer dizer, havia, digamos um, e devia teoricamente devia acontecer o contrário, e portanto e daí os 
parabéns à organização e acho que o modelo deve-se manter o modelo para os próximos anos porque 
efetivamente estão de parabéns. 

Agora relativamente às questões financeiras e principalmente à Despesa Evolutiva é que é preocupante. Nós 
temos a Despesa Evolutiva mais um milhão de euros, mais ou menos, isto de janeiro a agosto. Temos a 
Receita Evolutiva com menos um vírgula sete milhão de euros, e o que eu pergunto é: com estes Passivos e 
especialmente com o Passivo de fornecedores que penso que no final do ano poderá ultrapassar os onze 
milhões de euros, digamos como é que - e daqui depende muito a sobrevivência e a manutenção em 
atividade de muitas empresas, pequenas e médias empresas, muitas delas do nosso concelho – quase que 
digamos quais são, é preocupante ler /analisar estes números e o que eu perguntava à Sra. Presidente é 
que se há medidas para minorar para que estes valores sejam mais, não sejam tão cruéis no final do ano, e 
se há quais são?” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Bem, de facto nós, aliás, os últimos dias têm sido caraterizados por uma grande pressão até porque como 
calculam os Srs. Membros da Assembleia estamos hoje confrontados com decisões dificílimas que temos que 
tomar relativamente às questões de ordem financeira. Isto é válido para o país e é válido particularmente 
para as autarquias. 

O que nós temos nesta demonstração, e a nossa expetativa apesar de tudo é um bocadinho melhor, quer 
dizer, será no sentido de não atingir esses valores no final do ano, talvez um pouco mais baixo. Mas claro 
que nesta altura do ano também se concentra um elevado número de pagamentos. Por um lado, nós 
concentrámos pagamentos que foram efetivamente realizados e, por outro lado, concentra-se uma fatia 
muito grande da nossa atividade, quer do ponto de vista do trabalho associado ao verão, às brigadas, à 
intensidade no próprio espaço público porque no verão é preciso trabalhar mais nas regas, em tudo o mais, 
há mais lixo para recolher, quer dizer, há uma concentração de atividade neste período que não nos espanta 
também o comportamento da Despesa relativamente a este mesmo período. 

O que nos preocupa é obviamente o comportamento da Receita. Essa é que é a nossa grande preocupação 
e é evidente que quando chegar ao final do ano nós vamos ter que partilhar com certeza esta situação que é 
muito difícil, não há a mínima dúvida, é uma situação do ponto de vista financeiro muito difícil. Nós estamos 
a tomar medidas, vamos apresentá-las juntamente com o Orçamento, vamos apresentá-las naturalmente há 
própria [CMP] e ao exercício da atividade que vamos ter que fazer durante o ano de dois mil e treze e que 
passa por medidas que indiscutivelmente têm que ver com uma grande contenção no lado da Despesa e que 
terão que passar provavelmente por uma discussão coletiva da nossa parte relativamente ao 
comportamento da [Receita], não é ao comportamento, é relativamente a medidas que possam ser tomadas 
junto da Receita, na medida em que o seu comportamento, tal como podemos ir observando - e aproveito 
para dizer que nós ainda não temos hoje sequer uma noção exata do comportamento do IMI (Imposto 
Municipal sobre Imóveis), porque esta coisa das Finanças não nos revelarem, eu penso que isto continua a 
ser, não nos revelarem exatamente tudo aquilo que nós temos em conta para receber do IMI - não nos 
permite ter grandes expetativas. Mas as expetativas não são otimistas, não são mesmo nada otimistas!” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Meus senhores, então passamos ao ponto dois que é a segunda Revisão ao Orçamento dois mil e doze...” 

[Em virtude da má qualidade do áudio da gravação, por não se ter recorrido ao uso do microfone, não é 
possível apresentar o início da intervenção do Sr. José Cardoso do PSD]. 

“Antes da Ordem do Dia José Cardoso [do PSD]! Não, não, eu vou permitir mas o meu amigo estava 
distraído porque deveria ter sido antes deste período, deveria ter sido.” 
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O Sr. José Cardoso do PSD: 

“É que nós discutimos as moções.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“As moções mas nós não discutimos mais porque ninguém se inscreveu para isso”. 

 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“Eu disse.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Pronto, está bem. Mas pronto, eu abro uma exceção, não tem problema nenhum.” 

 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“Peço desculpa, mas eu trazia este assunto porque realmente me preocupa e volto a repetir preocupa-me 
muito mais os problemas do concelho do que os problemas do país porque não tenho estrutura mental para 
resolver os problemas do país aqui nesta Assembleia mas quero ajudar a resolver os problemas do concelho. 

E então, na última, tive no dia vinte uma Assembleia de Freguesia em Marateca e foi aprovada uma ata de 
vinte e nove do mês de dezembro de dois mil e onze e na ata dizia assim: “A Escola de Cajados é a mais 
problemática. Embora seja recente a sua construção não foi a melhor, nem a sua arquitetura, porque os 
materiais são muito caros e muito pesados para a escola. Os miúdos danificam constantemente. As portas 
são altíssimas e muito pesadas, as dobradiças mínimas que apenas com um encontrão caem. Os vidros do 
ginásio estão muito altos e são elétricos estando constantemente avariados. O edifício tem muitas 
infiltrações que não conseguimos dar conta e tem de ser a [CMP] a fazer estas intervenções. Até já se 
chamou por diversas vezes o construtor. Também sensibilizámos o Professor da Escola de Cajados para que 
consigam alguma forma fazer com que os meninos percebem e não danifiquem o património escolar, porque 
todos os dias existem solicitações para reparações e como temos pouco pessoal a junta de freguesia não 
consegue rapidamente executar o serviço que deseja.” Ora, como isto foi aprovado agora, esta ata, um ano 
depois, eu perguntei à Sra. Presidente da Junta de Freguesia se estes problemas estavam resolvidos. A obra 
foi concluída em setembro de dois mil e oito, portanto, ainda está dentro do período de garantia e a Sra. 
Presidente da Junta disse-me “Não, estão rigorosamente na mesma. Não se fez nada.” E eu disse “É pá, 
mas isto é um escândalo. Eu vou lá ver, se não se importa.” E fomos na segunda-feira ver isto. 

Embora eu tenha estado na inauguração mas pronto como na inauguração, no ato solene, não me apercebi 
sinceramente, e é diferente uma pessoa visitar a escola de propósito para ver os defeitos do que numa 
inauguração com muitos acontecimentos na altura. E realmente, nunca na minha vida eu tinha visto portas 
de madeira com aquela dimensão. Aquilo são três metros e meio ou quatro metros de altura, com umas 
dobradiças deste tamanho! Já caiu uma porta! Se uma porta daquelas cai em cima de uma criança, mata 
uma criança! Eu pergunto: como é que é possível? E perguntei à Sra. Presidente da Junta de Freguesia se 
este projeto, se esta obra tinha sido do Parque Escolar ou se tinha sido da [CMP]. Não foi da [CMP] e o 
projeto foi dos arquitetos da [CMP]. Isto há anomalias, há anomalias que realmente brada aos céus. Não é a 
primeira vez, com certeza que os arquitetos da [CMP] fazem projetos e acho que isto foi uma aberração de 
todo o tamanho e sinceramente, com certeza que a Sra. Presidente já viu esta obra, já viu estes problemas 
de certeza absoluta, e com certeza que concorda comigo que isto é um crime de lesa-pátria. Primeiro, a 
obra custou uma fortuna, porque com coisas daquele tamanho não se justificava de maneira nenhuma. 
Depois fazem com o recreio com sobreiros mais altos que os telhados em que nesta altura do outono todas 
as folhas caem em cima do telhado e entopem os esgotos. Depois os alpendres recebem o peso de todas as 
águas com fissuras e quase a cair. A obra lá por diante tem coisas terríveis, com coisas já podres a cair e de 
maneira que, isto sinceramente não é a [CMP] que eu gosto e portanto acho que a [CMP] tem que resolver 
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este problema, responsabilizar porque a obra está no prazo de garantia. Eu percebo, podem-me dizer que o 
construtor faliu, não existe, não está cá e a [CMP] vai ter que fazer isto, não há dinheiro, mas o arquiteto 
que projetou esta obra tem que ser responsabilizado, não pode ser fazer mais nenhum projeto de uma 
escola desta natureza. E peço desculpa porque devia ter feito noutra altura mas houve aqui um lapso.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Sim, senhora, mas o assunto é importante. Portanto, ainda bem que eu abri mão.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Nós temos conhecimento destas questões, até porque a Sra. Presidente da Junta as tem partilhado 
connosco e por outro lado os nossos técnicos têm acompanhado esta obra e a evolução desta escola desde 
o primeiro momento. 

Nós reconhecemos, primeiro esclarecer que o projeto não é dos técnicos da [CMP]. O projeto é de uma 
equipa projetista, naturalmente que apresenta o cumprimento de todas as regras que são exigíveis, 
naturalmente deixando espaço ao desenho, à criatividade, seja ao que for, mas o projeto e a obra cumpriu 
toas as regras que são exigíveis neste tipo de equipamentos. Os técnicos da [CMP] obviamente 
acompanharam e fiscalizaram. Claro que a nossa responsabilidade é nesse sentido. 

Agora é evidente que há ali também, pode haver soluções que são menos e há, enfim, não é caso único, de 
escolas que nós temos hoje, escolas mais modernas e que apresentam soluções que nem sempre são 
soluções completamente ou que não são as soluções tradicionais. E não sendo as soluções tradicionais 
confrontam-se muitas vezes com aquilo que aquela escola por maioria de razão se tem confrontado que é 
realmente, eu não vou chamar vandalismo aos atos dos meninos, até porque são crianças, mas quer dizer, a 
degradação da escola é imensa, quer dizer é acima daquilo que é normal, mesmo para um tipo de solução 
que nós pudemos achar que não é convencional. Enfim, as portas são muito grandes e por essa razão 
tornam-se mais vulneráveis. Pode haver razões técnicas, e há, os nossos técnicos têm acompanhado, nós 
temos trabalhado junto da empresa construtora e continuamos insistentemente sobre esse assunto. Mas 
também há um desgaste anormal daquela escola. E nós temos dito também à Sra. Presidente da Junta que 
o trabalho de conservação e manutenção é muito exigente naquela escola, aliás não é caso único. Já disse, 
nós temos escolas novas em que o trabalho de conservação é mais exigente e portanto de facto temos que 
estar mais atentos à conservação, à manutenção e conseguir que o construtor, que a empresa, corrija ainda 
situações que estão identificadas desde o primeiro momento e que eu penso que ainda vamos conseguir 
corrigir. 

Os sobreiros, eu compreendo mas o que é que nós fazemos a uma escola que é construída no local onde 
existia a escola antiga, que tem sobreiros e que os sobreiros não podem ser deitados abaixo? Claro que eu 
também percebo, partia de um pressuposto que é: de vez em quando, tem que se conseguir dar umas 
limpezas nos telhados e que isso hoje é difícil, temos menos pessoal, sim temos menos pessoal as 
autarquias, claro que é uma competência neste caso que nós delegámos na junta de freguesia e nós 
compreendemos que a junta também tem dificuldade em fazer esse trabalho mas não há solução. Não 
podemos pensar em deitar em meio mais rural, aliás, nem em meio urbano, em deitar a baixo os sobreiros. 
Essa é uma questão incontornável. As outras, nós estamos a atentar acompanhar entre aquilo que vai ter 
que continuar a ser a conservação a realizar pela junta e obviamente as correções ainda a fazer por parte do 
construtor.” 

 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“Eu compreendo perfeitamente que a escola tinha que ser feita naquele local porque era ali que estava a 
antiga. Agora há um parque, um recreio enorme que não tem sobreiros e foram fazer a escola com 
sobreiros no meio e portanto com muito mais riscos destes que estamos a falar se os sobreiros tivessem no 
recreio a escola podia estar no sítio sem sobreiros. Mas eu percebo que é um problema grave que está ali e 
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se porventura acontecer alguma desgraça naquela escola eu sinto-me penalizado porque não consegui 
ajudar a resolver o problema. Aquele telheiro que lá está pode cair a qualquer momento.” 

A Sra. Maria Fernanda Esfola do PS: 

“Muito boa noite a todos e a todas. 

Eu só queria aqui referir em relação a este assunto da escola é que realmente o que eu acho que aquela 
escola tem, o mal que está naquela escola são materiais que não foram adequados. Penso que não são os 
mais adequados para a escola. Foram utilizados e que não são os mais adequados e que são os que se 
degradam com muito mais facilidade e especialmente numa escola numa zona rural, numa zona do campo. 
Que se calhar deveria ter sido projetada doutra maneira a pensar no local onde estava a ser inserida até 
porque nós temos nas paredes que são estucadas e depois pintadas. As paredes estão todas a degradar-se 
porque aquilo nem sequer se pode colar o que seja, está tudo a cair. Deveria ter levado se calhar mosaicos. 

Acho que tem que haver o cuidado, e noutras futuras obras que se possam fazer se calhar de ter em 
atenção que os chamados técnicos que estão todos os dias na escola em conjunto com as crianças, com os 
professores, eles também têm que dizer o que é que acham que é melhor para se fazer uma escola. Porque 
aquela escola, o problema grave dela mesmo, são os materiais que foram utilizados e a maneira como ela 
foi concebida.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Eu só quero dizer à Sra. Presidente da Junta que obviamente os materiais são materiais homologados, 
certificados, comercializados em todo o lado e esta não é a única escola do país a usar materiais deste 
género. Portanto, nós podemos concluir que de facto precisávamos de ter, podíamos ter materiais mais 
resistentes e que se os materiais fossem mais resistentes não seria tão visível a degradação. Mas não 
estamos a falar de nenhuma obra excecional. Estamos a falar de uma obra com algum design com soluções 
eventualmente, enfim, podiam ter sido outras, é verdade, mas são materiais homologados e certificados. 
Quer dizer, não inventámos nada.” 

 

 

Ponto Dois – Segunda 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: 

“Faz favor novamente Sra. Presidente se quer acrescentar mais alguma coisa.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Sr. Presidente, eu se calhar aguardava as questões que eventualmente os Srs. Membros da Assembleia 
entendam colocar.” 

 

Sobre a Segunda Revisão ao Orçamento e as GOP intervieram: 

O Sr. João Completo Costa do PS: 

“Relativamente à Revisão do Orçamento, nas GOP são reduzidos cerca dois vírgula quatro milhões de euros 
para dois mil e treze. O que é adiado? O que é adiado é a ciclovia de Pinhal Novo, a rotunda da [UNICERVI] 
(UNICERVI - Comércio e Representações, Lda.) [?] e a ligação, aquela ligação à Autoeuropa, a circular da 
Autoeuropa. Portanto, são três e é sobre estes três pontos/assuntos que eu gostaria de falar e colocar 
questões. Elas vão ser adiadas para dois mil e treze. A questão eu pergunto por quê não em dois mil e 
doze? Se vão ser concretizadas em dois mil e treze? E isto por quê? Porque principalmente a ligação, a 
ligação - a ciclovia de Pinhal Novo pode-se entender embora eu acho que, digamos, o lazer é importante 
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também, mas em momentos de crise pode-se, não me choca muito que seja adiado mas a rotunda da 
[UNICERVI] é algo que nós vimos já a alguns tempos, já se falou tanto, para a perigosidade daquele local, 
aquilo é um entroncamento altamente perigoso, há ali acidentes não digo que todos os dias mas com 
bastante frequência mas para nós seria um projeto prioritário. 

A ligação à Autoeuropa é também digamos, a circular Norte da Autoeuropa, é algo que nós vimos a debater 
há algum tempo, é também uma via extremamente perigosa e perguntamos por que, quais os critérios 
porque razão estes três projetos foram [adiados], principalmente este da rotunda e da ligação à 
Autoeuropa? Foram adiados e não cremos crer que tenham sido para dois mil e treze que é ano de eleições 
e sobre isso gostaria de, aproveito esta oportunidade para falar de uma coisa que há pouco não falei porque 
já o tempo já era longo mas acho que agora aqui cabe e não vou demorar muito tempo, tem a ver com a 
manifestação. E tem a ver com a manifestação, a manifestação foi, decidiu aliás a palavra-chave era “Fora a 
Troica, que se lixe a Troica” é evidente que a Troica foi o objeto e as medidas deste Governo foram o objeto 
central daquela manifestação, mas elas foram um cartão vermelho ao Governo, diria eu, isto em linguagem 
futebolística mas há aqui um cartão amarelo aos políticos, ou seja, eu acho que são, que todos nós que 
estamos, uns mais outros menos, na vida política temos que tirar ilações desta manifestação. E ilações por 
quê? Primeiro porque há razão, há muita razão naquilo que as pessoas falam, os políticos não são todos 
iguais, lógico, mas de uma forma geral aquilo que podíamos, grande [parte] ou algumas das críticas são 
transversais a quase todos os políticos se calhar algumas onde eu também me incluo não tenho problema 
nenhum, aliás, havia um velho professor que dizia que ‘não admitia o erro porque estava sempre pronto 
para resolvê-lo’, o Bento de Jesus Caraça, e portanto eu sigo um pouco também esse princípio e portanto 
não tenho problemas em admitir isso. 

Mas mais ainda ele é perigoso pelo seguinte: porque quando as pessoas começam a dizer que ‘os políticos 
são maus’, que ‘não acreditam na política’ eu recuo um pouco na história e vou a mil novecentos e vinte e 
nove ao período de mil novecentos e vinte e nove /mil novecentos e trinta e cinco e nós, não quero ser 
pessimista mas acho que temos que estar atentos a estas coisas e temos que mudar a nossa prática, temos 
que e portanto eu aqui dizer que espero que não seja por motivos eleitorais.” 

 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“Pegando um pouco nas palavras do nosso companheiro e amigo João Completo [do PS] realmente eu não 
me parece que nesta Revisão Orçamental esteja previsto qualquer laivo de preparar eleições do próximo 
ano; não me parece sinceramente. Aliás, quem acompanhou outras Orçamentos e outras Revisões de 
Orçamentos em praticamente vésperas de atos eleitorais, como é o nosso caso, nós daqui por um ano 
estamos em eleições e portanto agora é que se tinha que preparar o campo para o próximo ano e eu 
sinceramente acredito, acredito sinceramente, que o Executivo Camarário da CDU não vai cometer qualquer 
erro nesse sentido de prometer coisas que não pode cumprir e até mesmo não sei se consegue prometer 
alguma coisa com a situação financeira que eu não critico a situação financeira da [CMP] pela má gestão da 
[CMP] mas sim pelos acontecimentos normais e legais. 

Mas há aqui uma coisa que me preocupa. Eu por exemplo sei que o Montijo a Sra. Presidente nunca disse 
que nunca ia utilizar o Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) e agora acabou por utilizar, e tive a 
oportunidade de fazer referência aqui a um jornal da nossa terra que diz que a Sra. Presidente que terá dito 
“começa a gorar-se a possibilidade de utilização deste apoio.” É assim? Não há a hipóteses de a [CMP] 
utilizar este apoio?” 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Boa noite novamente. 

A minha intervenção vai ser uma intervenção agora política, mais política para demonstrar um pouco a 
injustiça, a injustiça que foi dita pelo colega José Charneira [da CDU]. Disse há pouco que ‘o Governo se 
enganou nas contas’, pois agora poderemos dizer que a [CMP] se enganou nas contas. Disse claramente ‘o 
Governo se enganou nas contas’, pois a [CMP] se enganou nas contas. Disse que ‘as políticas estão mal, 
sabem qual o objetivo a atingir’, a [CMP] sabe que as políticas estão mal e sabe qual é o objetivo a atingir? 
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Eu não sou injusto de chegar a esse ponto. ‘Eles sabem o que vai acontecer ao país’, vocês [CMP] sabem o 
que vai acontecer ao concelho? Eu não sou injusto de chegar a esse ponto. E disse mais ‘do mesmo modo 
eles sabem o que vai custar ao país’, do mesmo modo a [CMP] sabe o que vai custar ao concelho? Portanto, 
há aqui questões que nós não prevemos e se estamos a falar a nível concelhio porque detemos o poder a 
nível concelhio, porque não compreender também do ponto de vista governamental desse mesmo poder? As 
contas não saíram certas na [CMP] tal como não saíram certas no Estado, no Governo. Eu não estou a 
desculpar o Governo, nem estou aqui a acusar a [CMP]. O exercício previsional é isto mesmo. Infelizmente é 
sempre acertado por deficit, ou seja, há sempre falta de dinheiro, não há ninguém que faça as contas por 
baixo de modo a que haja um encontro com aquilo que é a dificuldade e não sou injusto ao ponto de acusar 
a [CMP] disto tudo que acusaram há pouco o país e este Governo. 

Agora tenho aqui também que focar o seguinte, nós no [CDS-PP] desde o início deste mandato e, não é a 
minha bancada mas o José Cardoso [do PSD] em especial tem avisado para a forte crise que estamos a 
viver, para os Orçamentos contidos que devem ser tidos em conta pela [CMP], pela dimensão das Receitas, 
tudo isto era previsível. Eu não vou aqui imputar qualquer malignidade à [CMP] porque não acredito que o 
faça. Tenho-a de boa fé, tenho uma grande consideração pela Sra. Presidente da [CMP], acredito nela, é 
verdade acredito na Sra. Presidente e no Executivo e enfim falharam mais uma vez nas contas, não deve 
acontecer com muita frequência, muito menos com um valor na ordem de alguns milhões, no entanto, 
enquanto benefício da dúvida e da deposição de alguma confiança na capacidade da [CMP], a Bancada do 
[CDS-PP] vai dar em termos de voto de confiança, o voto da abstenção a esta mesma proposta das [GOP]. A 
minha intervenção foi apenas no sentido de focar a injustiça com que às vezes algumas frases são ditas só 
porque estamos aqui a tratar de política. Devíamos tratar de outra coisa e devíamos ser nós mesmos a 
deixar a política fora desta casa.” 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

[Em virtude da má qualidade do áudio da gravação, por não se ter recorrido ao uso do microfone, não é 
possível apresentar o início da sua intervenção]. 

“(...) uma questão muito simples por causa que há aqui um Reforço na Dívida, a inscrição de Reforço, 
Modificações Orçamentais trinta e cinco mil euros e gostava de saber a razão em trinta e cinco mil euros 
deste Amortização de Empréstimo. 

E depois também dizer um pouco o que foi dito no seguimento da última intervenção. É que efetivamente 
estas Revisões Orçamentais demonstram que aquilo que nós [PS] dizemos no início quando a discussão dos 
Orçamentos é que eles estão sempre um pouco sobrevalorizados, as Receitas, e depois vamos ser sempre 
fazer Revisões Orçamentais para encontrar um equilíbrio, um equilíbrio real. Naturalmente que é difícil, 
naturalmente que as situações do país é difícil, naturalmente que nestas situações ainda mais difícil se torna 
mas penso que é possível fazer um pouco melhor no futuro.” 

 

O Sr. José Charneira da CDU: 

“Bom, eu só queria de facto repor, ou então exprimi-me mal mas penso que não, repor aquilo que eu disse. 
O Governo não se enganou nas contas, fez de propósito. Eles sabem o que é que estão a fazer, e sabem o 
que é que querem fazer e sabem para onde é que querem levar este país. Portanto, não se enganaram. 
Sabem exatamente o que é que querem fazer. Primeira questão. 

Depois, segunda questão e, portanto isto que fique claro. Segunda questão. Eu de facto, eu queria dar os 
parabéns à Sra. Presidente e ao Executivo da CDU pela coragem que têm revelado permanentemente ao 
longo destes anos em assumir estes Orçamentos e em refazer Orçamentos. Quando há quebra de Receitas, 
algumas delas expetáveis, e só por causa da evolução do país, e não é responsabilidade da [CMP], é que 
não se concretizaram. Estou, por exemplo, a falar da Plataforma Logística que tinha todos os pés para 
andar, estava quase resolvida e se não fosse esta situação a que conduziram o país não avançou. Mas de 
qualquer modo, tem havido sempre um grande realismo deste Executivo em corrigir. 

Ainda nesta proposta que temos aqui, nós temos aqui duas notas que me parecem ou podem merecer 
alguma nota: reforço da dotação da rubrica de Iluminação Pública e da rubrica Transportes Escolares. Todos 
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os dias os combustíveis sobem, de vez em quando baixam; sobem seis cêntimos, baixam meio cêntimo, 
sobem três cêntimos, baixam meio cêntimo, mas todos os dias sobem e portanto isto custa dinheiro. 
Dotação da Rubrica de Iluminação Pública. A Iluminação Pública, todos sabemos que a energia tem vindo a 
aumentar. Nós sentimos isso na nossa casa e mesmo assim há a coragem, e isto é preciso coragem política, 
para retirar algumas obras ou adiar a execução de algumas obras que estão prometidas, mas que não há 
condições para fazer neste momento. Há esta coragem, dizer: “Nós, não conseguimos fazer”. E não há, e eu 
conheço por outros motivos, eu conheço um bocadinho das câmaras, e não há muitas câmaras com esta 
coragem. E a situação financeira da [CMP] neste momento, pese embora as dificuldades, pese embora as 
preocupações, comparado com outras câmaras é excelente e excelente por isto, porque sempre houve esta 
preocupação de vir adaptando os Orçamentos à realidade e prescindindo de algumas obras que se sabe que 
são importantes para as populações, naturalmente. Mas fazer política e especialmente nas autarquias é fazer 
escolhas. E qual é a obra que se faz? Esta estrada ou aquela? É esta escola ou a outra? São escolhas. 
Naturalmente, - está ali o João Completo [do PS] a abanar - se calhar o [PS] faria outras opções. 
Perfeitamente de acordo, mas isso é que é política. Agora estas opções são as opções e os compromissos da 
CDU e está a fazer. Agora não alinha esta câmara felizmente em aventureirismos, em empurrar com a 
barriga e adiar a resolução dos problemas. Está a fazê-lo, com custos porque eu sei que têm custos, porque 
o que se queria de facto fazer era assumir todos os compromissos assumidos, levá-los até ao fim. Não é 
possível, atendendo ao contexto, mas há esta coragem. E portanto eu queria realçar de facto isto e dar os 
parabéns à Sra. Presidente e ao Executivo.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Queria apenas colocar duas questões e fazer uma pequena nota. Até começo pela pequena nota que é as 
pequenas coisas que nós podemos fazer para combater o desperdício, e estou-me a recordar da avenida, 
designada avenida do palmeiral no Pinhal Novo, cujo sistema de rega vai essencialmente para a estrada. 
Não só é um desperdício de água como acima de tudo é extremamente perigoso para em termos da 
segurança rodoviária. 

As duas questões que queria colocar tinha a ver aqui com a anulação de duas verbas, eu não sei o termo 
técnico, não é de todo a minha área, mas reparei aqui que há uma anulação na rubrica Habitação e Serviços 
Coletivos, sendo que na Habitação é cerca de um milhão e na Proteção do Meio Ambiente são cerca de meio 
milhão. O que eu quero saber é quais são os projetos que estavam aqui em causa e que vão deixar de 
acontecer por via desta anulação da verba. 

A segunda questão está relacionada também no mesmo sentido mas com a anulação relativa aos 
Transportes e Comunicações de novecentos mil euros, esta verba está relacionada com o quê? É mais dos 
Transportes, é mais das Comunicações? É só.” 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“As minhas intervenções são muito breves Sr. Presidente, mas como eu hoje estou com a minha veia política 
afinada, eu terei que responder novamente aqui ao meu colega José Charneira [da CDU] porque vem dizer 
que a situação comparadas com outras é excelente. Mas eu recordo, Sr. Vereador, que esta mesma situação 
da nossa, e repare que eu digo nossa Câmara Municipal se comparada com a única câmara municipal que é 
do CDS-PP, a situação que nós vivemos é péssima. Portanto, cinjamo-nos à realidade e às dificuldades 
orçamentais da [CMP], porque o mal dos outros ou bem dos outros em nada alterará a nossa situação.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Bem, então, em relação às questões colocadas. Eu começava pela questão mais geral e depois ia às 
questões mais específicas. Se eu bem percebi há duas questões de âmbito mais geral. A primeira é a do Sr. 
Membro da Assembleia José Cardoso [do PSD] sobre o PAEL e a seguinte seria do Sr. Membro João 
Completo [do PS] sobre a nossa estratégia política relativamente a este comportamento das obras. 
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Sobre o PAEL. O que é o PAEL? O PAEL é na prática um programa de facto que supostamente visa auxiliar 
as finanças locais dirigido, supostamente repito, muito à economia local mas que é um programa que 
aplicado às autarquias será mais duro, mais restritivo, quase que posso dizer do que aquele que hoje é 
aplicado ao país através da Troica, como temos dito. Em concreto uma das, e digo isto, nós temos 
identificado as vantagens do PAEL, os contras do PAEL e todos os cenários que estão associados a essa 
eventual opção. E o que temos visto é o seguinte: primeiro, a esmagadora maioria das câmaras com que 
temos falado situa o PAEL como uma não solução para os problemas que temos hoje; depois, os riscos de 
quem corre ao PAEL são tão grandes, eu aproveito para dizer que por exemplo de forma muito simples, se 
nós não tivermos capacidade de cumprir tudo aquilo a que o PAEL nos obriga, incorremos por exemplo em 
perda de mandato. Agora eu pergunto aos Srs. Membros da Assembleia: por ventura, algum Governo que 
incorra em perda de mandato pelo facto de falhar a perspetiva da Receita Pública? Não. Então e nós com as 
alterações de que estamos a ser vítimas todos os dias, com uma discussão que se avizinha acerca da Lei das 
Finanças Locais que não vai trazer nada de bom, da última vez, aproveito só para recordar, da última vez 
em que foi mexida a Lei das Finanças Locais nós sofremos uma perda imediata da Derrama na ordem dos 
quarenta por cento. Quer dizer, estando hoje todos os dias sujeitos a perder Receitas que nós não 
controlamos, por políticas que não temos a capacidade de definir, como é que nós vamos assumir o risco de 
recorrer a uma figura que basta não conseguirmos cumprir todos os requisitos que nos são impostos e 
incorremos nas mais violentas sanções, incluindo a perda de mandato e todas as responsabilidades para 
quem do ponto de vista financeiro assume as decisões. Depois, compromete o futuro em catorze anos! Ou 
seja, as decisões que nós viermos a tomar agora, as restrições que vamos ser obrigados a fazer e os tais 
compromissos de não falhar um único ano, os tais requisitos que são exigidos, durará catorze anos. 

Depois, o Sr. Membro da Assembleia João Completo [do PS] disse no início, nós vamos ver isso no final do 
ano, nós andaremos perto dos dez milhões de euros - provavelmente tudo somado ao longo destes anos os 
dez milhões de euros - de défice no final do ano. De acordo com as regras do PAEL nós poderemos ir a um 
empréstimo que não vai para além dos dois milhões e meio de euros. E depois fixa muito bem e define 
muito bem a estrutura dos pagamentos que tem que ser feita e eu aproveito para dizer que a economia 
local beneficiaria muito pouco com esses pagamentos. Portanto, a nossa conclusão e eu repito que aquilo 
que mais nos aflige aqui são as medidas absolutamente draconianas que estão previstas neste programa, 
total atentado sobre a autonomia dos municípios, total incapacidade de prever e definir políticas locais nos 
próximos três mandatos, mais de três mandatos – catorze anos são três mandatos e dois anos – e portanto, 
nós para corrermos esse risco que é um risco tão pesado e penalizador em democracia, mas para correr 
esse risco tínhamos que estar muito seguros de que fosse uma boa solução do ponto de vista financeiro e 
de facto a única coisa boa que este programa tem é uma taxa de juro de quatro por cento enquanto que a 
média que andará por aí é sempre muito superior, nós sabemos. Mas quer dizer, os contras são tão grandes 
que nós temos balanceado tudo isto e a nossa opção, enfim temos mais uns dias, nós teríamos que fazer o 
recurso ao PAEL até ao próximo dia quatro de outubro, mas das análises que temos feitas internamente não 
nos parece que o PAEL seja a solução do nosso problema. 

Depois a outra questão igualmente genérica que é esta. Srs. Membros da Assembleia, nós já temos uns 
anos nestas funções para concluir que há estratégias que não valem a pena porque trazem riscos e 
portanto, relativamente a qualquer ideia que esteja na vossa mente de atrasarmos obras por razões 
eleitorais, por favor, quer dizer, deem-nos o benefício da dúvida e acreditem que não daríamos esse, veja-se 
por exemplo que vantagem teria, imaginemos que o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa estas tensões que 
tem enfrentado agora por causa do Largo Marquês de Pombal, imaginemos que estava a fazer esta obra 
para o ano. Bem, eu não queria estar na pele dele. Nós estamos a correr riscos ao fazer obras para o ano, 
não estamos a somar dos nossos, é verdade, pois mas é isso mesmo, então vamos ver por exemplo uma 
obra como a rotunda aqui de Palmela, da entrada de Palmela, antes de termos a rotunda valha-nos Deus, 
aliás é um assunto que a gente vai ter que gerir muito bem. É mais uma obra a encaixar, tem de estar feita 
antes do Verão, por exemplo, porque quando começar o maior volume de tráfego que acontece 
nomeadamente por ocasião das festas, etc., não podemos ter aquela tensão ali mas por outro lado, fora do 
Verão tem o período letivo, tem o trabalho normal das pessoas, tem a hora de ponta carregadíssima em 
toda aquela zona. Agora o senhor ponha isto no último ano de mandato, diga lá é por opção que a gente vai 
por aquela obra no último ano? Não é de certeza. Não é. Portanto, com a maior frontalidade e franqueza é 
por constrangimento. É uma obra que tem tido, do ponto de vista de projeto, aliás, foi das primeiras obras 
que nós tivemos concluídas mas é uma obra tão exigente do ponto de vista da negociação, nomeadamente 



 

                   Mandato 2009/2013 

Ata N.º 26 

   
MOD AMPF009 Pág 39/55 

com as [IEP - Instituto das Estradas de Portugal] que não está feita por esta razão. É só isto, não está feita 
por esta razão! Depois a da Autoeuropa tem expropriações e todas as obras que têm expropriações são 
obras muito pesadas. Claro nós não temos a mesma capacidade de iniciar processos expropriativos que o 
Estado tem, nós estamos sujeitos ainda assim a outras regras. A ciclovia é um projeto interessantíssimo, 
aqui de facto foi por reavaliação do projeto. Nós quando fizemos a opção de não nos arriscarmos a fazer o 
conjunto das obras que tínhamos assumido e para as quais tínhamos um empréstimo contratualizado dos 
oito milhões de euros, o empréstimo que foi aprovado aqui em dois mil e dez, e quando decidimos rever 
aquele empréstimo e deixar cair algumas obras, nós percebemos que havia obras que só podíamos 
continuar a fazer se as conseguíssemos rever do ponto de vista financeiro, e esta foi uma delas. Passámos a 
fazer opções completamente diferentes, quer dizer há ciclovias e ciclovias é aquilo que a gente pode dizer, 
nós vamos ter uma ciclovia, mas pronto será uma ciclovia enfim diferente daquela que pensámos 
inicialmente ter. 

Portanto, é fruto de tudo isto que nós chegamos a esta situação ter três obras que são estratégicas e que 
vão cair no último ano de mandato, que são obras com muitos incómodos, quer a da Autoeuropa, quer 
sobretudo aqui a da entrada em Palmela. Portanto, essa não é definitivamente a nossa estratégia. Nós não 
temos e eu acho que os Srs. Membros da Assembleia têm isto presente, ainda uma questão genérica, e eu 
acho aqui que foi o Sr. Membro da Assembleia Fernando Nascimento [do CDS-PP], nós não temos 
capacidade no plano local para definir políticas públicas. Nós no plano local aplicamos políticas que são 
definidas no mínimo, no mínimo, pelo Estado e para não dizer que algumas delas são definidas no plano 
europeu e depois indiretamente são-nos aplicadas. A nossa capacidade de decisão aqui e a nossa 
capacidade de regulamentar está na decisão de se aplicamos zero vírgula quatro ou zero vírgula cinco nas 
Taxas Municipais ou zero vírgula quarenta e cinco ou zero vírgula cinquenta e dois, enfim estou a brincar 
com os números só para dizer essa é a nossa margem. Agora as grandes opções são definidas pelas 
câmaras municipais? Não são, não é possível. Por exemplo, do ponto de vista orçamental estamos ou não 
estamos completamente confinados às opções feitas a propósito da Lei das Finanças Locais? Estamos ou 
não estamos confinados às opções feitas a propósito do IMI, do IMT (Imposto Municipal sobre as 
Transmissões Onerosas de Imóveis), será que vamos ter IMT ainda? É uma pergunta que se coloca! Será 
que o IMI vai reverter no seu eventual aumento, que nós ainda nem sabemos se vai acontecer, mas será 
que vai reverter para as câmaras municipais ou vai reverter para os cofres do Estado? Tudo isto são 
interrogações e são determinações que nós não temos. 

Portanto, quando falamos no plano autárquico nós não podemos dizer que há opções do ponto de vista das 
políticas públicas aqui. Não, nós fazemos opções de gestão do pessoal dentro dos limites que a lei nos 
confere e que são muito claros também. Tínhamos a oportunidade de decidir aplicar uma opção gestionária, 
melhorando as carreiras dos nossos trabalhadores, bem, era uma opção, é uma ligeira margem que temos 
aqui na gestão de recursos humanos. Temos outras opções, temos a opção de decidir as nossas obras, é 
verdade, nós escolhemos estas não escolhemos outras. Ao longo dos anos fomos escolhendo obras que são 
essencialmente obras de infraestruturas e de equipamentos, não são obras de embelezamento – também 
precisávamos e também gostaríamos - mas de facto a margem e a capacidade de escolha das autarquias é 
cada vez menor. Aliás, a nossa autonomia neste momento está completamente constrangida a partir do 
momento que há uma lei que diz que nós temos que reduzir sessenta por cento dos nossos dirigentes. Qual 
é a margem de manobra das câmaras municipais? Qual é a nossa capacidade de definir políticas locais? É de 
facto muito pouca e portanto nós estamos cada vez mais iguais desse ponto de vista, ou seja, somos todos 
obrigados a aplicar regras que só mesmo as nossas opções ideológicas, e eu acho que aqui é importante 
não termos medo da palavra ideologia, só as nossas opções ideológicas é que nos ajudam a marcar algumas 
diferenças e a fazer opções por uns valores em detrimento de outros, porque aquilo a que estamos 
obrigados é cada vez mais duro e temos cada vez menos autonomia. 

O Serviço da Dívida é um erro, foi um erro inicial, não há nenhum aumento do Serviço da Dívida. Ele 
comporta-se exatamente como previsto de acordo com os mapas que nós tínhamos, não há nenhuma 
alteração nesse aspeto. Depois temos, há correções sim, anulações donde é que vêm? As tais anulações na 
Habitação, nos Transportes e no Meio Ambiente tem que ver exatamente com as alterações que nós 
estamos a fazer aqui no empréstimo. Em concreto, por exemplo, Habitação resulta das alterações das obras 
do [CHVP]. Há uma redução do volume global – eu agora precisava aqui do mapa – das obras seja porque 
uma delas foi reprogramada, que é uma obra de fundo, que é o Espaço Cidadão, seja porque a maioria 
delas têm vindo a ser adjudicadas a preços mais baixo. Portanto, nós fazemos a anulação das verbas na 
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Habitação resultante dessa consequência, dessa baixa de preços. Nos Transportes o facto de estar atrasada 
por exemplo estas obras, nomeadamente, a rotunda – a rotunda não - a Autoeuropa e a rotunda também é, 
não é? O facto destas obras estarem atrasadas e terem sido reprogramadas para dois mil e treze vai retirar 
verba aos Transportes. No Meio Ambiente temos a ciclovia, como ela foi reprogramada para dois mil e treze 
então nós temos uma quebra nas disponibilidades, isto é, não precisamos deste dinheiro em dois mil e doze. 
Esperamos precisar em dois mil e treze. 

E eu acho que era isto Sr. Presidente, do ponto de vista das questões concretas.” 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com quinze votos a favor 
da CDU, cinco votos contra do PS e cinco abstenções (dois do PSD, dois CDS-PP e um do BE). 

 

 

Ponto Três – Alteração ao empréstimo de longo prazo número zero, zero, três ponto zero, sete, 
um, sete, três, quatro, seis, zero, zero, nove, seis. 

 

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

“Nós quando fizemos, primeiro tínhamos feito uma reprogramação ao empréstimo que os Srs. Membros da 
Assembleia votaram aqui connosco e que levou à redução deste empréstimo. Nós tínhamos um empréstimo 
inicialmente de oito milhões de euros e agora com a decisão de não avançarmos com certas obras passámos 
a ter um empréstimo apenas quatro vírgula sete milhões de euros. Depois, há alterações nos valores de 
algumas das obras que são cofinanciadas pelo QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional) e isso tem 
que ser imediatamente projetado no empréstimo, quer porque as obras foram mais baratas, em alguns 
casos, quer porque foram reprogramadas e portanto isso tem que refletir imediatamente no empréstimo, 
porque o empréstimo está afeto a obras em concreto. Portanto, se nós mexemos nas obras, e a montantes 
concretos, se nós mexemos nas obras nos seus montantes ou no tempo em que elas são executadas temos 
que refletir isso no empréstimo. Portanto, é rigorosamente isso que significa a alteração ao empréstimo. 
Digamos que é a consequência da proposta anterior neste empréstimo, porque todas as obras estão em 
empréstimo.” 

 

Sobre esta proposta intervieram: 

O Sr. João Completo Costa do PS: 

“Então se eu bem entendi das palavras da Sra. Presidente, as alterações que ouve aqui, os valores, 
decorrem automaticamente das «imposições» do QREN.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Umas sim, outras não. Umas não, se estamos a falar de redução de preço da empreitada, não é uma 
imposição do QREN. Estamos a falar de alteração da taxa de cofinanciamento, é uma imposição do QREN.” 

 

O Sr. João Completo Costa do PS: 

“A questão da iluminação dos monumentos decorre de qual dessas duas situações?” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Decorre de um misto de posição do QREN, com um misto de opção. Ou seja, nós fomos confrontados, aliás 
a alteração neste caso – deixe-me só situar aqui na informação mais para ser mais rigorosa – nós fomos 
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confrontados com uma alteração muito significativa neste caso do ponto de vista da gestão das 
candidaturas. Houve uma reanálise de todas as candidaturas, houve uma mudança de procedimentos e 
aquilo que era a prática que nós vínhamos fazendo até este momento, enfim, até àquele momento, que era 
a prática de fazermos, peço desculpa, não é a figura, reprogramações das ações em função justamente do 
seu desenvolvimento no território. A partir de um determinado momento, nomeadamente do início deste 
ano, ficou fechada a possibilidade de fazer quaisquer alterações e reprogramações, que era uma ação 
técnica normal que decorria entre os serviços e a Unidade Técnica de Gestão. Isso ficou impedido e a seguir 
percebemos por quê, que era, havia uma posição política no sentido de modificar as regras de gestão do 
QREN. 

Ora bem, e nesse momento, nós concluímos, por exemplo, que algumas das ações que tínhamos mais 
atrasadas, bem, tínhamos que decidir se ainda as candidatávamos ou não, até porque tínhamos o anúncio 
por parte da própria Unidade Comissão Diretiva de que precisavam de cortar não sei quantos milhões de 
euros, nomeadamente aqui no POR Lisboa (Programa Operacional Regional de Lisboa). Então, com isso, 
claro que queriam cortar todas as ações que não estivessem já num determinado tempo, tempo de 
maturidade. Bem, quer dizer, é uma medida completamente injusta uma vez que nos tinham dado até dois 
mil e treze para concretizar todas estas ações e elas são todas concretizáveis até dois mil e treze, não eram 
era concretizáveis de acordo com as novas regras. 

Então nós fizemos uma opção: perante todas as dúvidas que nos colocavam sobre as várias obras que nós 
tínhamos, nós apostámos num conjunto de obras e deixámos duas obras de parte. Uma porque estava 
indiscutivelmente atrasada que é o Espaço Cidadão a outra não estava indiscutivelmente atrasada, antes 
pelo contrário, tinha todas as condições para estar em obra, mas nós achámos que pelas caraterísticas que 
tinha também era uma obra que podia ser repensada. Ou seja, a iluminação nomeadamente do castelo é 
uma obra muito importante e eu acho que é uma obra que nos envaidece a todos, valoriza a vila, o 
concelho, sem dúvida, mas eu sou, quer dizer em consciência assumo que é uma obra menos - como é que 
eu hei-de dizer – menos indispensável do que qualquer uma das outras. E portanto fizemos uma opção: nós 
deixámos «cair», do ponto de vista do financiamento do QREN, a iluminação do castelo, retirámos da linha 
de financiamento o Espaço Cidadão, mas assumimos fazer o Espaço Cidadão com fundos próprios. 
Relativamente à iluminação do castelo assumimos repensá-lo. Tal como nós estamos a fazer uma 
reavaliação da obra da ciclovia e vamos projetá-la em dois mil e treze a custos mais baixos, assumiremos no 
futuro, que não será em dois mil e treze, fica claro, podem ficar descansados que nós não vamos iluminar o 
castelo em dois mil e treze. Se houvesse uma solução milagrosa, oiçam com o maior gosto os senhores 
imaginam que eu iluminaria o castelo. Que bem contente que eu ficaria comigo própria, mas de facto os 
custos que a iluminação pública tem hoje e os encargos que aquela intervenção nos traria nesta despesa, 
fez-nos pensar duas vezes. Portanto, esta foi a razão pela qual nós refizemos a estratégia das obras 
financiadas. Portanto, Espaço Cidadão mantém-se, feito por nós, com as poupanças até que conseguimos 
nas outras obras, conseguimos financiar o Espaço Cidadão, iluminação do castelo, vamos rever o projeto e 
com pena minha não será em dois mil e treze.” 

 

O Sr. João Completo Costa do PS: 

“Compreende-se que efetivamente em momentos em alturas de crise tem que se que cortar, lógico e lógico 
que há critérios, há decisões que são decisões umas mais financeiras outras mais políticas embora todas elas 
tenham uma parte de cada um destes dois aspetos. O que me preocupa é o seguinte: é que quando nós e 
isso muito os meus amigos me falam, por exemplo, há um amigo meu que mora em Torres Novas que vem 
visitar-me aqui de vez em quando e que me diz assim “Eu quando passo ali já, venho quase a chegar ali já a 
Lisboa a primeira coisa que eu vejo é o Castelo de Palmela.” O Castelo de Palmela é uma referência. Claro 
que não é só por ser bonito, por estar lá e por nos envaidecer. É que nós temos em Palmela que apostar 
naquilo que é a nossa riqueza e a nossa riqueza, uma delas, passa pelo turismo e não sei se ao estarmos a 
não colocar como opções estratégicas estas questões ligadas à promoção neste caso da vila, a escondermos 
um pouco os nossos ex-líbris, digamos a apagar um pouco a nossa imagem se o efeito não será e agora 
como hoje não ir buscar aquela ideia, não pegar digamos no modelo do tal sujeito que fez a análise 
economicista do investir nas doenças cancerígenas – mas se efetivamente aqui a relação custo/benefício se 
será favorável. É uma dúvida que eu tenho.” 
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O Sr. José Cardoso do PSD: 
“Pois é assim mesmo, caros Membros da Assembleia Municipal da CDU, quem está à frente das coisas tem 
que as gerir, tem que fazer opções e não há dúvida nenhuma que foi possível a [CMP] ter o seu ex-líbris, e 
tinha vários ex-libris aqui, hoje vai ter que repensá-los. Há força das circunstâncias, vai ter que repensá-los. 
E portanto, como veem não é possível, a sociedade está organizada desta forma, não é possível, nós 
necessitamos dos bancos, nós não pudemos dizer “Vocês ganham dinheiro a mais, vocês andam a roubar, 
saíam daqui para fora”, não. A sociedade está organizada, nós precisamos dos bancos. E eu continuo a 
acreditar sinceramente, pelos anos que estou ligado a Palmela, e [CMP], e à Assembleia Municipal e a 
algumas freguesias, continuo a acreditar que se tem tentado fazer uma gestão rigorosa e julgo que a nossa 
obrigação, dos elementos da Assembleia Municipal, ajudarem a essa gestão. E volto a repetir a minha crítica 
nunca é destruitiva, a minha crítica é sempre para tentar em minha opinião, para tentar corrigir. 

E volto a repetir, e foi dito aqui sobre a Plataforma Logística, as palavras que eu disse na altura que estavam 
a perspetivar e pedi inclusivamente para nós, Assembleia Municipal, acompanhar o processo porque a [CMP] 
resolveu encetar com a Plataforma Logística faseando e inclusivamente com os próprios impostos que teriam 
que pagar. Da mesma forma que eu quero aproveitar exatamente para, porque eu não gosto de estar 
sempre a interromper e a falar dicas, que quando a nossa amiga, e companheira e camarada Membro do 
[BE] disse que era bombeira, não sei se sabe que eu fui Presidente de Bombeiros durante treze anos e ainda 
estou ligado aos bombeiros, nunca recebi um tostão e pago a quota mais elevada daquela casa. Portanto, é 
exatamente isto, quer dizer, eu julgo que nós e quando, eu não posso acusar a Ana Sartóris embora 
defenda com muito mais rigor o [BE] do que eu próprio o PSD, mas não posso acusar a ANA de todos os 
erros que o [BE] comenta. 

E aliás, perdemos aqui duas horas do nosso debate político que não resolve nada o país, sinceramente, não 
resolve nada o país, o que resolve é isto que nós estamos aqui a tratar, isto é que é importante para nós 
todos, para nós, para os funcionários da [CMP], o público, julgo que continua a não nos dar o prazer de 
estar presente, mas sinceramente volto a repetir, eu tenho um orgulho muito grande em fazer parte dos 
órgãos autárquicos do Concelho de Palmela, e portanto continuo com esta postura de fazer melhor e mais. 

Eu quero aqui expressar publicamente que esta situação da minha amiga e companheira apresentar aqui 
com o timbre do PSD uma proposta dela, uma ideia dela e a ideia foi ela de apresentar aquilo como PSD, 
provavelmente porque provavelmente se calhar até em condições normais poria aquilo com o seu nome. 
Portanto, era um contributo que foi um contributo genuíno, a sua disponibilidade para contribuir para ajudar 
as pessoas e volto a repetir, a pouco e pouco vão chegando às conclusões, a [CMP] está a dar o exemplo. 
Julgo que vocês não estão é a ouvir bem. Vejam o esforço que a [CMP] tem que fazer para gerir as suas 
novas contribuições. Vejam que, e quando se fala aqui noutras câmaras, eu acho que nenhuma câmara é 
igual, tem formas de gestão diferentes, mas a informação que a Sra. Presidente sobre o Programa de Apoio 
às Autarquias eu tinha essa noção eu tinha essas informações. Eu só fico admirado é com outras câmaras 
que são tão contra o Governo aceitam por quê? Não têm alternativa eventualmente, não sei. Com estes 
riscos todos que foram apontados! E volto a repetir, provavelmente a [CMP] se tivesse noutras situações se 
calhar não tinha outra alternativa, não sei. Eu ainda continuo a acreditar que a [CMP], com uma, vamos 
supor que faz uma boa gestão e eu até acredito, mas ainda vai ter que criar mais iniciativas, vai ter acima 
de tudo, porque não é o Executivo que executa são os funcionários desta casa e que são quase mil 
funcionários e eles têm que perceber que a situação mudou. Não podem ter o mesmo comportamento e não 
é escravizar ninguém, não se pretende escravizar ninguém. Agora provavelmente todos nós, todos nós, cada 
um na sua forma de estar tem que repensar o seu modo de estar. 

Tenham a certeza disto, nós não vamos passar pelas mesmas situações que passámos há dez ou quinze 
anos atrás. Acreditem que é a verdade o que vai acontecer. Pode haver todas as manifestações, podem 
protestar, até estou de acordo como devem imaginar e muita gente do meu partido com estas 
manifestações, agora o que nós temos que ter todos a consciência é que não é possível. Sinceramente, eu 
também gostava e sou beneficiário, eu sou beneficiário da Segurança Social, eu sou beneficiário da 
assistência, os meus netos e os meus filhos foram beneficiários das escolas, tudo isso foi um bem que nós 
tivemos mas não vai ser possível continuar, não tenham dúvidas, e não é porque eu quero. 

Eu peço desculpa ao Sr. Presidente, mas de vez em quando as coisas saem assim.” 
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Pelas zero horas e quarenta e cinco minutos ausentou-se da participação dos trabalhos a Sra. Ana Sartóris 
do BE. 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Boa noite novamente. A minha questão é apenas uma questão de processo. Se esta Resolução do Conselho 
de Ministros, portanto é uma questão direta à [CMP], esta Resolução do Conselho de Ministros que é a 
Resolução trinta e três dois mil e doze foi aprovada dia quinze de março, dando trinta dias às entidades 
gestoras para apresentar o que aqui está apresentado hoje, o que é que se passou entretanto para demorar 
todo este tempo e só ser apresentado agora em setembro?” 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

[Em virtude da má qualidade do áudio da gravação, por não se ter recorrido ao uso do microfone, não é 
possível apresentar o início da sua intervenção]. 

“(...) um argumento da rádio que ouvi de manhã e agora neste telemóvel, porque hoje até já se consegue 
ter internet e eu que nem trago o notebook estava aqui a consultar o Portal Autárquico e que afirma 
exatamente sessenta e três câmara foram atiradas exatamente para o vermelho, é a expressão utilizada 
aqui no sítio da internet, é exatamente por força do Orçamento do Estado. E também o Anuário Financeiro 
Municipal, também estive aqui a consultar, e que coloca a [CMP] isto reportado a dois mil e dez, penso que 
não haja ainda elementos de dois mil e onze, no primeiro percentil [da classificação (ranking, em inglês)] 
das autarquias com melhor situação financeira. Utilizei o argumento da rádio, agora a internet é a 
informação possível.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Começando pela questão que eu acho que não percebi bem, mas se era a propósito da questão da 
Resolução do QREN, era isso? Sobre o QREN, sim sobre o QREN. Essa resolução não é para nós, esses trinta 
dias não são para nós, não eram para nós. Era as Comissões Diretivas para apresentarem uma determinada 
proposta de redução.” 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Para as Comissões de Gestão não Autárquicas. Como não está definido.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Sim a Comissão Diretiva do QREN. É a Comissão Diretiva do QREN, e eles é que fizeram uma determinada 
proposta e isso depois refletiu-se sobre nós. 

Ainda sobre o castelo. Insisto nesta ideia, nós não desistimos de modo nenhum de fazer desta aposta, nem 
desistimos deste projeto. Estamos de fato a reavaliá-lo porque no contexto que vivemos tudo o que aponta 
para novos gastos no plano da energia, quer dizer, deve ser muito bem pensado. Portanto, nós ainda não 
desistimos de encontrar uma solução que não traga tantos encargos financeiros do ponto de vista dos 
consumos energéticos. E o projeto pode ser de fato melhorado nesse capítulo. Enfim, todos os projetos 
podem sempre ser pensados. Mas eu gostava de contrariar a ideia de que isso significa uma não opção por 
esta área estratégica que é o turismo no nosso concelho. E eu recordo aos Srs. Membros da Assembleia que 
esta nossa aposta, para já uma aposta estratégica ou uma aposta numa área estratégica é uma aposta que 
não pode ser avaliada por uma ação isolada e tem que ser avaliada por um conjunto de ações. 

E eu acerca desse tema, mesmo não sendo muito exaustiva, queria dar um ou dois dados que nós 
recebemos com grande satisfação recentemente e que são dados do INE (Instituto Nacional de Estatística) 
sobre o facto de Palmela ter sido o concelho da Península de Setúbal que mais cresceu nos últimos três anos 
em termos percentuais no número de dormidas e no número de hóspedes aqui. Verificou-se um aumento 
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significativo numa área que tem sido sempre apontada como uma área relativamente frágil neste concelho, 
quer dizer, nós fazemos muitas ações do ponto de vista da valorização territorial e muitas vezes podemos 
achar e chegámos a ter conversas aqui que isso não se refletia, aliás, chegámos a propósito do próprio 
castelo, chegámos a receber aqui a crítica de que as pessoas vinham ao castelo mas não faziam nada no 
Concelho de Palmela. Bem, provavelmente consequência desta aposta que nós vimos fazendo nos últimos 
anos que passa pelos vinhos, passa pelas rotas, passa pelo investimento no espaço natural, passa 
naturalmente por investimentos no espaço urbano e na qualificação do espaço público, mas temos vindo a 
ter ao longo dos anos uma procura que é crescente do ponto de vista daqueles que são depois os que 
projetam para os indicadores objetivos do turismo. 

O facto de nós termos hoje o reconhecimento de Palmela como uma Cidade Europeia do Vinho, o facto de 
termos sido em dois mil e nove a Capital do Vinho em Portugal, o facto de termos o nome de Palmela no 
Turismo de Portugal em vários momentos e eventos nacionais e internacionais, o facto de termos o nome 
Palmela, por exemplo, para a semana, daqui por quinze dias, no Dia de Portugal na Alemanha - o Dia de 
Portugal na Alemanha é celebrado com uma grande presença dos vinhos de Palmela - isso tem que ver 
connosco e com o nosso trabalho. Desculpem, quer dizer, eu às vezes acho que sou até um bocadinho, 
enfim, costumo falar do trabalho das instituições do concelho e da região, raramente me ouvem dizer que “a 
Câmara fez”, enfim a [CMP] tem contribuído, tem dinamizado, tem promovido mas aqui tenho de dizer 
diretamente, quer dizer, tem sido o nosso impulso e o nosso estímulo que tem contribuído para esta 
estratégia de afirmação do concelho em matéria de turismo. 

E, portanto, lá chegaremos à nossa cereja no bolo que é a iluminação do castelo! Mas pronto, nesta política 
que ainda assim está no domínio das autarquias locais cabe-nos fazer opções e definir prioridades, pronto, e 
nós não desistimos do castelo mas atrasamos este investimento.” 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com quinze votos a favor 
da CDU e nove abstenções (cinco do PS, dois do PSD e dois CDS-PP). 

 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“E agora passamos para o ponto quatro. Nós vamos votá-los separadamente, mas o ponto quatro, o ponto 
cinco e aquele ponto que eu falei de princípio e que aceitaram incluir que é o ponto doze são pedidos de 
isenção de pagamento de taxas municipais no ponto quatro à [AdIP], no ponto cinco ao [GDVP] e no ponto 
doze à ARPIBA. Portanto, mas de qualquer modo temos que votá-los separadamente.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Sr. Presidente, já agora se me permite eu estou completamente de acordo, aliás, ia propor que 
abordássemos em conjunto mas preciso de clarificar aqui um aspeto, talvez os Srs. Membros da Assembleia 
tenham detetado. Enquanto os pontos quatro e cinco dizem respeito a isenção de pagamento de taxas e o 
doze, desculpem, exatamente, dizem respeito a pedidos de isenção de pagamento de taxas, nós temos 
depois, desculpem lá que agora fui eu que me perdi, o número, ah, mas o Sr. Presidente não estava a 
propor que se associasse o seis. Mas, pois pode distinguir mas se quiser até para vermos a diferença podia 
eventualmente juntar.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“O seis era outra coisa. É parecido, é parecido. Podemos falar de tudo, discutir tudo ao mesmo tempo mas 
depois votamos separadamente cada um dos pontos.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 
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“É, exatamente, porque a minha intervenção era só no sentido de dizer que enquanto o ponto quatro, cinco 
e doze são sobre isenções em concreto como se pode ver, o ponto seis tem apenas por objetivo declarar o 
interesse e reduzir obviamente as taxas mas pronto este ponto importante é o do reconhecimento dos fins 
de relevante interesse público. Era isto que eu queria dizer e que isto distingue em relação às outras.” 

 

Ponto Quatro – Pedido de isenção de pagamento de taxas municipais de edificação, Reqte: 
Associação de Idosos de Palmela [AdIP], Procº: E-Cento e Setenta e Dois barra Noventa e 
Cinco, Local: Palmela – Reconhecimento quanto aos fins de relevante interesse público que a 
instituição em causa – Associação de Idosos de Palmela [AdIP] – prossegue na área do 
Município de Palmela. 

 

Sobre esta proposta intervieram: 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Boa noite. De acordo com o enquadramento que se vive a nível nacional, a [CMP] também tem falta de 
verbas. Deixar aqui um alerta que se calhar era mais justo para ambas as partes haver uma diminuição da 
taxa e não no fundo um não pagamento desta mesma taxa porque custa a todos. Se estas entidades são 
entidades de caráter enfim que tendem a humanitária, solidariedade social, a [CMP] também tem um serviço 
público e precisa de verba para prestar esse serviço público. Portanto, julgo que não é estar contra estas 
entidades, é alertar para [CMP] que em termos de justiça uma redução desta taxa seria significativamente 
mais justo do nosso ponto de vista porque atividade social e a atividade pública são ambas nobres. Portanto, 
mas está prevista esta situação, mas eu gostaria que se atendesse à crise, e se a crise custa a todos, fosse 
uma taxa simbólica, mas não pagar por si só, enfim, não me parece muito correto. 

Uma outra coisa que eu gostaria de assinalar é que tirando o primeiro parágrafo, quer a proposta quatro, 
cinco e doze são exatamente iguais! Daí que eu pergunte: relativamente ao parágrafo terceiro, diz que “não 
pode deixar de depender dum escrutínio exigente e rigoroso da atividade e fins que são prosseguidos por 
cada instituição”, seria bom que a [CMP] juntamente com esta proposta entregasse então, nos fizesse 
chegar a nós deputados municipais, qual é este ‘exigente e rigoroso escrutínio da atividade e fins’, portanto, 
discriminal porque vem um documento que fala sobre esse aspeto mas não o discrimina. Portanto, seria de 
todo conveniente que em próximas situações idênticas viesse discriminado qual é esse objetivo, qual é esse 
objeto, qual é essa função tão nobre. Por aqui estamos a tratar de três entidades diferentes, vão ser quatro 
porque o quarto é uma redução efetiva. Portanto, estamos a falar de três entidades diferentes. Nós temos 
que saber o que é que carateriza essas entidades, do ponto de vista da sua importância para o nosso 
concelho, já que aqui é dito. E assim não teríamos um documento igual para todos, à exceção do primeiro 
parágrafo. Temos que ser rigorosos ao ponto de conhecer estas entidades todas porque nós vamos isentá-
los de pagar a taxa e a taxa é um valor devido à [CMP]. Sou contra o não pagamento, sou a favor dum 
baixamento significativo deste montante da taxa porque a [CMP] também presta serviço social, porque a 
[CMP] também presta serviço público.” 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Eu penso exatamente o contrário. É que eu acho que é nessas alturas difíceis em que muitas vezes não 
conseguimos, as entidades não conseguem subsidiar ou depender verbas para ajudar estas instituições que 
nestes pequenos pormenores pode fazer a diferença. E aí, aqui estou completamente de acordo com a 
redução total até porque são instituições de solidariedade social. Isto é solidariedade. Nós estamos a falar de 
idosos, estamos a falar de grupo desportivo, estamos a falar de pessoas de entidades que voluntariamente 
se dispõem a ajudar aqueles que mais precisam na áreas das suas residências, na área das suas freguesias, 
no seus locais de onde vivem. Portanto, estamos completamente de acordo e pena temos nós que não se 
possa ir mais além no apoio a estas entidades que hoje, o [PS] afirma aqui sente serem primordiais para a 
salvaguarda de os pequenos direitos que ainda restam nomeadamente aos idosos. E portanto, penso que 
devemos continuar neste coiso, e aprofundar se possível. 
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Em relação ao museu, penso que sim, é um museu é único, eu penso que não há mais nenhum no país 
deste tipo, é um esforço quase individual, é uma vontade de uma pessoa, acho que temos que valorizar 
estas vontades, temos que valorizar estas sinergias pessoais e individuais que o fazem por gosto, por amor e 
não o fazem por interesse, e portanto, acho que concordamos com esta proposta também.” 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Eu queria só aqui dizer que olvidei, quer dizer que esquecia a questão, uma das questões mais importantes 
que era se nos poderia a [CMP] dizer qual é o montante envolvido? Não paga quanto? Quanto é que deixa 
de pagar?” 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“Mesmo só este comentário. A pergunta tem toda a legitimidade, a Sra. Presidente responderá com certeza. 
Mas oh Fernando Nascimento [do CDS-PP], lá se foi a solidariedade toda! Lá se acabaram as preocupações 
sociais! Quer dizer, quando a taxação, quando as taxas e os impostos mesmo a nível nacional são um 
elemento de redistribuição de riqueza, quando a nível local são um elemento de descriminação positiva das 
instituições, eu esperava da sua parte, até por coerência com aquilo que disse há pouco com as 
preocupações socias, que aplaudisse esta iniciativa da [CMP]. Mas depois baralha-se todo. Por quê? Porque 
a sua preocupação aqui é criticar uma decisão da [CMP]. Lá se foram as suas preocupações sociais.” 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Caro Valentim Pinto [da CDU]. Eu deixo aqui só esta questão: por acaso a [CMP] não tem também 
atividades de solidariedade social?” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Eu sobre a natureza destas, primeiro, já agora, os Srs. Membros da Assembleia podem sempre que 
entendem naturalmente, nós por acaso estamos convencidos que há uma informação que seguiu com as 
propostas e que diz respeito à caraterização destas instituições. Mas de qualquer modo, sempre que 
entenderem obviamente podem solicitar essa informação. 

Bem, estas instituições como aliás já foi dito e eu partilho dessa opinião, estas são as tais instituições que 
verdadeiramente fazem, praticam a solidariedade social no nosso concelho. E das políticas sociais da [CMP], 
porque nós não temos determinadas competências, e é bom mesmo que a [CMP] tenha princípios de 
solidariedade na nossa, até na nossa postura ideológica e de princípio, mas é bom que a [CMP] tenha 
competências e que as cumpra, enfim, as suas atribuições e competências sejam cumpridas no quadro legal 
e não propriamente praticadas em função, eu não, quer dizer, eu dou um exemplo, não critico ninguém, 
mas acho que não devem ser as câmaras municipais a fazer aquilo que não é da sua responsabilidade no 
domínio mesmo da Saúde, na área mais direta, mesmo na área da Educação nos tais níveis de ensino que 
não são da nossa responsabilidade, não devemos ser nós a fazer coisas que enfim naturalmente desviam 
recursos e desviam meios daquilo que verdadeiramente é da nossa responsabilidade. Portanto, mesmo 
quando a [CMP] pratica essa solidariedade a que os senhores fazem apelo, temos que pensar duas ou três 
vezes qual é a função que deixamos de cumprir. 

Ora bem, mas a questão que eu devolvo é: devemos ou não devemos utilizar a nossa capacidade de gerir as 
atribuições e competências, ou de utilizar as atribuições e competências, exatamente no sentido de conferir 
aquilo que a lei nos permite que é reconhecer, e foi isto que esta Assembleia fez quando aprovou o 
regulamento, reconhecer a utilidade, o interesse público de uma determinada instituição por aquilo que ela 
faz e dizer que a esse reconhecimento está associada a possibilidade de isentar das taxas. Aliás, nós hoje 
aqui não estamos nem podíamos deliberar uma redução de taxas porque aquilo que está previsto no 
regulamento é exatamente a isenção caso reconheçamos o tal interesse público. Que já é diferente no outro 
caso, no caso do ponto seis, em que aí sim cabe-nos definir um montante de redução. Aqui nestas 
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instituições de facto nós temos instituições que praticam integram as redes sociais do nosso concelho, as 
redes freguesia, as redes concelhias, fazem um trabalho que é absolutamente, neste momento é um 
trabalho que tem substituído francamente e em muitas áreas diferentes as funções e as responsabilidades 
do Estado e eu acho que o Estado tem que manter esta política relativamente a estas instituições porque se 
caminharmos para estas instituições como se tem caminhado para outras nós colocamos em risco o país e 
elas são neste momento aquelas que verdadeiramente contribuem também para a coesão social. Quer dizer, 
as autarquias dum lado, naturalmente o próprio Estado doutro, mas já agora o Estado, deixe-me fazer um 
parêntesis, que é se nós continuarmos com este paradigma de que o Estado pode definir políticas públicas 
mas depois não tem que as executar, pode deixá-las no Mercado para serem executadas de acordo com os 
interesses do Mercado, bem, rapidamente vamos pôr em causa estas instituições porque também elas são 
engolidas pelo Mercado. Pronto, mas essa é outra discussão. Nós temos esta competência, esta 
possibilidade e eu acho que devemos utilizá-la. 

Em termos de valores de facto não são indiferentes, é bom sabermos o que é que isto significa tal como as 
instituições sabem. Quando se diz que a [CMP] não dá dinheiro, não a [CMP] dá um apoio que é um apoio 
concreto muito importante. No caso da [AdIP] pagariam seis mil e trezentos euros de taxas no caso do 
[GDVP] pagariam cinco mil e setecentos euros, no caso [da ARPIBA] eram vinte e quatro mil euros! 
Portanto, é muito dinheiro que está em causa, é preciso saber-se que este é o nosso contributo direto no 
âmbito das tais políticas sociais que defendemos e que procuramos praticar no âmbito das nossas 
atribuições e competências.” 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com vinte e quatro 
votos a favor (quinze da CDU, cinco do PS, dois do PSD e dois CDS-PP). 

 

 

Ponto Cinco – Pedido de isenção de pagamento de taxas municipais de edificação /utilização, 
Reqte: Grupo Desportivo da Volta da Pedra [GDVP], Procº: E-Setecentos e Trinta e Três barra 
Zero Um, Local: Volta da Pedra – Reconhecimento quanto aos fins de relevante interesse 
público que a instituição em causa – Grupo Desportivo da Volta da Pedra [GDVP] – prossegue 
na área do Município de Palmela. 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com vinte e quatro 
votos a favor (quinze da CDU, cinco do PS, dois do PSD e dois CDS-PP). 

 

 

Ponto Seis – Redução de taxas municipais de edificação ao abrigo do disposto no número 
quinze do artigo nove do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, Reqte: Luís António 
Cangueiro: “Museu da Música Mecânica”, Procº: E-Setecentos e Vinte barra Zero Um, Local: 
Arraiados, Freguesia de Pinhal Novo - Reconhecimento quanto aos fins de relevante interesse 
público que a instituição em causa – Museu da Música Mecânica – prossegue na área do 
Município de Palmela. 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com vinte e quatro 
votos a favor (quinze da CDU, cinco do PS, dois do PSD e dois CDS-PP). 

 

 

Ponto Sete – Desafetação do domínio público de parcela de terreno com a área de duzentos e 
noventa e um metros quadrados (edifício com duzentos e dezassete vírgula vinte e cinco 
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metros quadrados e logradouro com setenta e três vírgula setenta e cinco metros quadrados), 
integrada no Parque Venâncio Ribeiro da Costa, em Palmela. 

 

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

“São os nossos escuteiros, o Grupo Quarenta, têm um projeto em curso no âmbito aliás do programa que 
apresentámos em conjunto ao QREN para além das muitas atividades que fazem nós consideramos que se 
trata de um grupo que tem tido um papel importante ao longo já de vários anos na formação dos nossos 
jovens e que por isso merece ter um espaço e ainda por cima apresentando um projeto concreto para gerir 
esse espaço que é também parte da recuperação do nosso património no âmbito de um projeto de 
recuperação do nosso património. Portanto, achamos que não pode ser mais justa esta atribuição, esta 
cedência de edifício aos nossos escuteiros.” 

 

Sobre esta proposta intervieram: 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“A minha intervenção mais uma vez é breve. É para no fundo dar os parabéns à [CMP] pela proposta que foi 
feita, uma proposta que considera a manutenção do espaço, como a Sra. Presidente disse. Portanto, fica por 
conta dos escuteiros a recuperação, eventual pequenas melhorias nesta construção, neste edifício, salvo 
erro por vinte anos. Portanto, de facto a [CMP] aqui está de parabéns. Parabéns também aos escuteiros que 
assim têm um espaço deles. Portanto, esta é uma proposta que o [CDS-PP] saúda e que se congratula 
bastante.” 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

[Em virtude da má qualidade do áudio da gravação, por não se ter recorrido ao uso do microfone, não é 
possível apresentar o início da sua intervenção]. 

“(...) para também dizer que ficamos satisfeitos com esta proposta. Satisfeitos porque os escuteiros podem 
apresentar um projeto que nos parece bastante interessante e com isso podem enquadrar os jovens que 
com eles, o que têm feito ao longo destes anos e que espero continuar a fazer porque efetivamente os 
jovens precisam destas ofertas de ocupação de tempos livres, de integração social, de promoção da 
interação entre eles e das boas práticas. E portanto, os escuteiros estão dentre deste espírito e ficamos 
agradados com esta proposta e acreditamos que o projeto vai ser vitorioso e vai tornar o espaço um espaço 
extremamente agradável e Palmela bem precisa daquele espaço. E os jovens de Palmela bem precisam 
daquele espaço.” 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“Também em nome da junta de freguesia e diria mesmo dos fregueses da Quinta do Anjo congratular-me 
com esta decisão da [CMP] que vem corresponder a uma necessidade de uma instituição local que tem um 
trabalho meritório e que necessita de expandir o seu espaço para atividades que vem desenvolvendo, neste 
momento já com mais de duas centenas de jovens, e portanto no seguimento de intervenções anteriores 
manifestar aqui exatamente esse regozijo por esta cedência de terreno. Naturalmente agora uma segunda 
fase, naturalmente complexa também, que é encontrar os meios de investimento necessários para aquilo 
que é o objetivo dos escuteiros. Mas, enfim, uma coisa de cada vez e este passo foi importante.” 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com vinte e quatro 
votos a favor (quinze da CDU, cinco do PS, dois do PSD e dois CDS-PP). 
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Ponto Oito – Desafetação do domínio público e cedência de terreno à Freguesia de Quinta do 
Anjo em regime de direito de superfície. 

 

Sobre esta proposta intervieram: 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

[Em virtude da má qualidade do áudio da gravação, por não se ter recorrido ao uso do microfone, não é 
possível apresentar o início da sua intervenção]. 

“(...) congratular-me por esta cedência de terreno. O objetivo como aqui está descrito é exatamente fazer 
um parque a que nós chamaremos um parque intergeracional. Dizer que vem no seguimento doutros 
investimentos também que se fizeram já no Parque Sénior do Bairro Alentejano ou reforço de equipamentos 
lúdicos no circuito e no parque infantil. E aqui uma informação que, num contexto de grandes dificuldades 
financeiras também das empresas, dizer que nós temos neste momento já a garantia escrita de termos o 
apoio de cerca cinquenta por cento da verba necessária para a construção desse mesmo parque de 
empresas da freguesia o que nesta conjuntura relevo também como particularmente positivo e aqui 
publicamente dou conta porque acho que corresponde a um esforço também e o reconhecimento da 
importância que estes equipamentos têm na localidade onde estas empresas também têm a sua atividade. 
Pensamos ainda no primeiro trimestre do próximo ano ter esse parque construído.” 

 

A Sra. Julieta Rodrigues do PS: 

“Também muito rapidamente para me congratular com esta proposta tendo em conta que é realmente para 
um parque intergeracional numa localidade, numa zona das Cabanas onde realmente ele acho que está a 
fazer falta e que vai ser realmente muito importante.” 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Boa noite Sr. Presidente. De facto é importante, é importante esta cedência. Agora gostaria que em 
próximas cedências se possível aqui quando diz que o “direito avaliado em trinta e um mil euros” que 
suportem este valor. Não é só dizer «suportem» é, pronto, ok, é avaliado como, é determinado como, 
exatamente ao longo de cinquenta, mas o que nos vem é só isto. Nós só temos isto para analisar. Nós não 
temos mais proposta nenhuma. Nós não temos acesso a processo. Nós só temos acesso a isto! Portanto, 
gostaríamos de ter acesso a essa informação toda para pudermos estar seguros e confiantes no nosso voto.” 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com vinte e quatro 
votos a favor (quinze da CDU, cinco do PS, dois do PSD e dois CDS-PP). 

 

 

Ponto Nove – Alteração do Regulamento Municipal de Licenciamento, Adjudicação e 
Funcionamento das Áreas Comerciais do Castelo de Palmela. 

 

Sobre esta proposta intervieram: 

O Sr. João Completo Costa do PS: 

“Muito rapidamente só, e isto é ignorância minha, mas gostava de ser esclarecido do seguinte: o castelo é 
património do Estado Central. A [CMP] aluga espaços a empresas que estão sediadas no castelo. Portanto, 
isto é assim como eu estou a dizer não é? A manutenção do espaço do castelo, estou a falar da iluminação 
interna, limpeza, pequenas obras de manutenção são da responsabilidade da [CMP] ou do Governo 
Central?” 
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A Sra. Presidente da Câmara: 

“Limpeza e conservação da [CMP]. 

Estavam aqui a dar-me um dado que eu não tinha. É um protocolo de auto de cessão, é assim que se 
chama, de mil novecentos e trinta e nove atualizado em mil novecentos e noventa e um, noventa e dois, 
inícios dos anos noventa. Portanto, e que é a partir daí que a [CMP] faz esta, enfim, a gestão do espaço. O 
Estado aí é Direção-geral do Tesouro que não sabia que era proprietária do edifício, há uns tempos.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Pronto, meus senhores a pousada tem o perímetro bem delimitado.” 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com vinte e quatro 
votos a favor (quinze da CDU, cinco do PS, dois do PSD e dois CDS-PP). 

 

 

Ponto Dez – Regulamento do Fundo de Compensação para o Plano de Pormenor da Rua 
Marquês de Pombal, Pinhal Novo. 

 

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

“Sr. Presidente, eu não sei se os Srs. Membros da Assembleia querem uma explicação, um enquadramento a 
esta proposta. Os senhores é que sabem, ou não. Se quiserem eu vou pedir ao Sr. Vereador Álvaro Amaro 
que a faça, senão aguardamos as vossas questões, é como quiserem.” 

 

O Sr. João Completo Costa do PS: 

“Penso que se calhar valia a pena porque ao que parece é um processo que já se iniciou em dois mil e seis. 
Se calhar valia a pena.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“É um processo complexo. Sim senhor. Trata-se de um instrumento, aliás, pedia ao Arq. Jorge Moura que 
nos apoiasse relativamente a este assunto. Posso passar a palavra ao Sr. Vereador Álvaro Amaro, Sr. 
Presidente?” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Se faz favor.” 

 

O Vereador Álvaro Amaro: 

“Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa noite a todos. 

Bom, o processo data de dois mil e seis mas trata-se da elaboração do próprio Plano que felizmente já 
mereceu aprovação nesta câmara e que neste momento o que tem estado em causa é a aprovação do 
Regulamento do Fundo de Compensação que regula um conjunto de mecanismos que visa sobretudo pôr 
em prática este conceito para equação de deve e do haver pelos vários proprietários na área do Plano. 



 

                   Mandato 2009/2013 

Ata N.º 26 

   
MOD AMPF009 Pág 51/55 

Efetivamente já havia sido feita a aprovação do regulamento e durante um primeiro período de consulta 
pública não se registou da parte enfim do público em geral e dos próprios proprietários nenhuma questão 
veio a ser suscitada. Entretanto, fruto do trabalho e da dinâmica interna considerou-se que havia 
necessidade de fazer algumas modificações no sentido de clarificar precisamente o procedimento e por essa 
via houve necessidade de submeter uma nova redação com estas alterações. 

Estava só aqui a tentar situar-me nos meus apontamentos para citar aqui as alterações que foram 
introduzidas nesta versão que por sua vez obriga então, obrigou a um novo período de consulta pública e 
que vem agora há Assembleia Municipal para ser retificado. Mas no meio aqui de tantos papéis já me perdi. 
Não sei se tem aí a informação técnica? Ah, está aqui! Nomeadamente, a primeira grande intenção nesta 
mexida última foi simplificar o articulado, retirando algumas referências relacionadas com a caução e até 
porque doutra forma nalguns casos havia aqui uma dupla caução, uma imposta pelo Regulamento do Plano 
e outra imposta pelo próprio regime jurídico de urbanização e edificação. Houve também a necessidade de 
regular o momento das transações entre as Unidades de Execução e o Fundo de Compensação porque nem 
todas as Unidades de Execução, portanto o Plano está dividido em Unidades de Execução, podem ocorrer 
em simultâneo e este mecanismo de compensação de uns que pagam agora por conta de outras obras de 
urbanização que têm que ser feitas por outros para evitar situações de eventual incumprimento ou falência 
de promotor todas estas questões foram melhor trabalhadas no Regulamento do Plano que se consultar 
nota-se que isto é uma matéria complexa mas que também aqui creio que fomos de certa forma corajosos e 
inovadores porquanto até [a aferição (benchmarking, em inglês)] foi feito com outras experiências que 
existem nesta matéria da perequação, aprendemos alguma coisa mas aqui já fomos um pouco mais longe 
para tentar depois que este mecanismo seja efetivamente exequível, infelizmente na atual conjuntura não 
vamos ter possivelmente possibilidades de experimentar isto a tão breve trecho mas foi este o objetivo. 

Por outro lado, aproveitámos também esta última mexida para retificar uma simples gralha que havia uma 
remição no articulado no número onde se lia “o artigo quinto” deve ler-se “o artigo sexto”. E portanto, foi 
esse o motivo que levou a que tivéssemos que reabrir nova consulta e trazer agora aqui à Assembleia para 
aprovação. 

Agora se quiser mais informações sobre como funciona o regulamento voltamos à discussão que já tivemos 
aqui, porque isto já cá esteve.” 

 

O Sr. João Completo Costa do PS: 

“A questão essencial aquilo que para mim o princípio a questão essencial é saber porque realmente ele tem 
que voltar novamente este projeto tem que voltar outra vez à Assembleia, ou seja quais os motivos que 
levaram. Segundo depreendo das suas explicações houve essencialmente duas questões aqui. Houve uma 
questão de melhoria do projeto de [toda essa aferição (benchmarking, em inglês)] que vos permitiu 
enriquecer o projeto e houve uma gralha que obrigou à vinda do projeto outra vez aqui.” 

 

O Vereador Álvaro Amaro: 

“Exatamente.” 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Eu estava aqui a tentar encontrar a planta de PDM (Plano Diretor Municipal) do Município de Palmela para 
ver que tipo de utilização do solo é que consta nesta área de intervenção do PDM. Neste documento aqui 
também julgo que deveria vir anexo uma planta de localização e uma planta de PDM. Gostaria de saber em 
termos de utilização do solo, no fundo quais são as utilizações que estão aqui consideradas em termos de 
PDM.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Isso veio quando aprovámos o Plano de Pormenor.” 
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O Vereador Álvaro Amaro: 

“Exatamente era isso que eu ia dizer. Quando aprovámos o Plano toda essa informação integrava a 
aprovação do Plano. Nós já estamos só na fase do regulamento.” 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Eu compreendo mas como estamos a discutir agora, pelo menos nós não temos uma memória fotográfica a 
esse ponto, pelo menos vir uma planta de caraterização. Portanto, é apenas essa questão, porque já lá vai 
muito tempo.” 

 

O Vereador Álvaro Amaro: 

“O regulamento não aborda questões dessa natureza urbanística. É sobretudo a forma como são geridas as 
Unidades de Execução, os saldos que há das obras de urbanização, dos custos, como eles são distribuídos 
pelos proprietários na área do Plano e das várias Unidades de Execução.” 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Exatamente, Sr. Vereador. No entanto, falou em perequação, certo? Perequação deverá ter haver com a 
utilização do solo que está definido em PDM, não é? Portanto, as pessoas só, ou seja, a perequação será 
aplicada de acordo com a [utilização].” 

 

O Vereador Álvaro Amaro: 

“Está aí o Plano.” 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Ok, está em Plano, ok, mas é isso que eu estou a dizer. Neste documento que vem a aprovação desta 
Assembleia Municipal, porque nós não temos memória fotográfica, poderia perfeitamente vir uma página ou 
duas para nós podermos analisar bem esta proposta. Portanto, é esta questão, eu tenho dúvidas. São 
legítimas. O Sr. Vereador não consegue esclarecer as minhas dúvidas, lógico. Portanto, esse documento 
eventualmente poderia. Eu vou ver se consigo aqui aceder à planta do PDM para constatar se de facto 
persisto nesta dúvida ou não.” 

 

O Vereador Álvaro Amaro: 

“Não é do PDM é do Plano de Pormenor.” 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Ok, mas o Plano de Pormenor é feito de acordo com instrumentos de ordenamento do território!” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Mas, oh Sr. Deputado Fernando Nascimento [do CDS-PP], se tiver guardado os documentos aquando da 
aprovação do Plano de Pormenor tem lá todos esses documentos.” 
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O Sr. José Charneira da CDU: 

“Oh, Sr. Deputado Fernando Nascimento [do CDS-PP] isso não interessa. A questão que o Sr. está a levantar 
da classificação do PDM não interessa, porque se existe um Plano de Pormenor é para resolver questões que 
têm haver com o PDM. Portanto, o que o Plano de Pormenor aprova sobrepõe-se de alguma forma ao PDM, 
à classificação do uso do solo. Portanto, não lhe interessa, não lhe adianta saber qual era o uso do solo que 
estava no PDM, porque este Plano de Pormenor sobrepõe-se. E não é isso que estamos a discutir, já 
estamos muito mais à frente que isso. Portanto, se o Sr. for ver aí a planta do PDM não conclui nada.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“”Sobrepõe-se”, quer dizer, cumpre, cumpre com o PDM. Só pode. O Plano para ser aprovado teve que 
cumprir rigorosamente com o PDM.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Mas nós estamos a discutir é o regulamento. É o Regulamento do Fundo de Compensação. O outro já foi 
passado.” 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com dezassete votos a 
favor (quinze da CDU e dois do PSD) e sete abstenções (cinco do PS e dois CDS-PP). 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP apresenta declaração de voto: 

“Sr. Presidente, o sentido voto da abstenção do [CDS-PP] foi porque independentemente das questões que 
interessam ou não interessam de acordo com aquilo que outros pensam, para nós é importante esta 
avaliação, para nós era importante esta resposta e porque esta proposta não vem com a informação 
necessária para nos esclarecer relativamente à aprovação desta mesma proposta, por isso, o [CDS-PP] 
abstém-se.” 

 

 

Ponto Onze – Autorização de repartição de encargos orçamentais para os anos económicos de 
dois mil e doze, dois mil e treze, dois mil e catorze e dois mil e quinze, resultante do 
procedimento concursal “Prestação de serviço de energia elétrica, em instalações alimentadas 
em média tensão e baixa tensão especial” ao abrigo dos números um e seis do artigo vigésimo 
segundo do Decreto-lei cento e noventa e sete de mil novecentos e noventa e nove, de oito de 
junho. 

 

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

“Sr. Presidente, talvez possa simplificar um pouco esta proposta. Recordava que nós já trouxemos aqui à 
Assembleia uma autorização genérica para a assunção de Despesas Plurianuais, a questão é que de acordo, 
por causa da Lei dos Compromissos, ou seja, a Lei dos Compromissos também regula esta proposta. Nós já 
éramos obrigados a trazer aqui tudo o que eram compromissos plurianuais mas agora no âmbito da Lei dos 
Compromissos somos obrigados a trazer à Assembleia as propostas que visam encargos superiores a 
noventa e nove mil setecentos e não sei quantos euros. Portanto, todas as propostas que implicarem 
Despesas Plurianuais e que sejam superiores a este valor, não podem ficar debaixo da tal autorização 
genérica, da deliberação genérica que nós trouxemos aqui em junho e têm que vir em deliberação 
específica. Julgo que é isto.” 
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Sobre esta proposta intervieram: 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Só uma questão muito, também ligada com estas questões da, mas é mais não ligado com o procedimento 
em si porque já se percebeu que tem de ser assim e por quê, mas também ligado à questão da eletricidade 
e da luz e nomeadamente aqui à questão da EDP [Eletricidade de Portugal, S.A.]. Nós tivemos a informação 
e gostaria de confirmar isso com a Sra. Presidente já agora porque acho que isto é de interesse das 
populações, acho não, temos a certeza que é de interesse das populações, e pode pôr em causa algumas 
questões nomeadamente de segurança, que o Município de Palmela, assim como mais dois municípios da 
Península de Setúbal, contratualizaram com a EDP o desligar da luz mais cedo e o ligar mais tarde por uma 
questão de poupança. E queria confirmar esta informação porque logicamente gostaríamos que a 
informação fosse, é uma informação oficiosa, não oficial, e gostávamos de saber se é verdade.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Posso pedir ao Sr. Vereador Álvaro Amaro, Sr. Presidente, que preste este esclarecimento?” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Sim.” 

 

O Vereador Álvaro Amaro: 

“Muito obrigado Sra. Presidente. 

Efetivamente nós solicitámos à EDP que nos Postos de Transformação (PT’s) que já possuem chamados 
relógios astronómicos possa proceder consoante determinados períodos do ano, porque vai alterando o 
horário do crepúsculo e do nascer do sol, de fazer uma antecipação do desligamento em cerca de uma hora 
e um retardamento da ligação em cerca de meia-hora. Isso obviamente não está a funcionar em todo o 
concelho porque dos quatrocentos e noventa sensivelmente Postos de Transformação que existem apenas 
pouco mais de uma centena estão dotados de relógios astronómicos por parte da EDP. Aproveito para 
informar que a autarquia visando precisamente otimizar e reduzir os custos e alguma eficiência energética 
adquiriu ela própria setenta relógios astronómicos este ano e contratualizou com a EDP a montagem do 
dobro, portanto a EDP vai por sua vez montar mais setenta, cento e quarenta novos relógios astronómicos 
até final deste ano.” 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Só mais uma questão muito simples. Em áreas rurais e áreas urbanas e suburbanas, mas preocupam-me as 
áreas rurais porque na verdade o desligar mais cedo e o ligar mais tarde há aqui questões de segurança 
porque há pessoas que saem muito cedo, regressam mais tarde também, e até atento também às variações 
do dia e da noite ao longo do ano. Gostaria de ter mais ou menos uma ideia onde é que isto acontece.” 

 

O Vereador Álvaro Amaro: 

“Não serão certamente nas áreas rurais porque vamos obviamente optar pelos PT’s que têm maior consumo 
e esses não estão nas áreas rurais. Por outro lado, temos precisamente a informação contrária é que nas 
áreas rurais as pessoas, em particular quem se dedica à agricultura e não só, estão habituados a levantar-se 
mais cedo e não veem na antecipação do desligamento qualquer problema. Já no retardamento da ligação 
costumam surgir algumas reclamações. Não temos nota e já agora dizer, temos é muito criteriosamente 
procedido ao desligamento de várias luminárias. Aliás, na informação municipal, penso que na última, 
constava que procedemos ao desligamento de quinhentas e setenta luminárias por exemplo na AUGI das 
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Marquesas Um e Três, como fizemos também nalguns arruamentos na Freguesia de Marateca, Poceirão e 
também Pinhal Novo, mas foram aí meia-dúzia delas em terrenos que não se justificava estarem candeeiros 
de iluminação pública a iluminar vinhas sem qualquer habitação nas proximidades. Mas esse trabalho está a 
ser feito muito criteriosamente através do levantamento e do cadastro da iluminação pública que fizemos 
com a Agência de Energia da Arrábida em Pinhal Novo, Quinta do Anjo e está agora a ser terminado o 
cadastro de Marateca.” 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com vinte e dois votos a 
favor (quinze da CDU, cinco do PS e dois do PSD) e duas abstenções do CDS-PP. 

 

 

Ponto Doze – Pedido de isenção de pagamento de taxas municipais de edificação, Reqte: 
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Bairro Alentejano - ARPIBA, Procº: E-
seiscentos e sessenta e nove barra zero nove, Local: Palmela - Reconhecimento quanto aos fins 
de relevante interesse público que a instituição em causa – Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos do Bairro Alentejano – ARPIBA – prossegue na área do Município de 
Palmela. 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com vinte e quatro 
votos a favor (quinze da CDU, cinco do PS, dois do PSD e dois CDS-PP). 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP apresenta declaração de voto referente à votação dos pontos 
quatro, cinco e doze: 

“Que fique claro que a minha intenção não é contra estas instituições. É apenas uma questão de justiça. Eu 
sou contra o não pagar por não pagar. Um por cento, dois por cento, enfim, era dar algo, era não, enfim, 
estas instituições não são nem bem nem mal habituadas mas era do meu ponto de vista mais justo. Em 
termos de justiça social, do meu ponto de vista, seria mais justo. No entanto, o meu voto favorável, apesar 
de aqui não haver a justificação do interesse público porque deveria aqui estar discriminado a justificação do 
interesse público em cada uma das instituições, é de facto fazer fé, fazer fé mais uma vez no Executivo da 
[CMP].” 

 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Gostaria de tornar a dizer que no dia dez de outubro vamos ter uma Assembleia Municipal Extraordinária 
muito importante que decide a pronúncia sobre a [RATA] e nomeadamente da fusão ou extinção de 
freguesias no nosso concelho. E porque prevemos uma Assembleia bastante participada, e convidava-os 
também a que pudessem ajudar a convidar pessoas a puderem assistir a essa reunião, a sessão vai ser feita 
no Cineteatro S. João e seria muito bonito e seria bom pudéssemos encher aquele espaço.” 

 

Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão pela uma 
hora e quarenta minutos do dia vinte e oito de setembro 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, vinte e oito de setembro de dois mil e doze. 

 


