
  

 
MOD AMPF009 Pág 1/25 

 

Mandato 2009/2013 

Ata da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Palmela  

Realizada no dia 10 de outubro de 2012 

Ata N.º 27 

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e vinte minutos, no Cineteatro 
S. João em Palmela, realizou-se uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Município de 
Palmela, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

Ponto Um – Tomada de Posição sobre a Lei número Vinte e Dois de dois mil e doze, de trinta de maio – 
Regime Jurídico da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica [Lei da RATA]; 

Ponto Dois – Redução da Taxa de IMI [Imposto Municipal sobre Imóveis] a aplicar na área de intervenção 
do Gabinete de Recuperação do Centro Histórico da Vila de Palmela [GRCHVP]. 

 

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

 

Feita a chamada verificou-se a presença de todos os seus membros. 

 

Em representação do Executivo Camarário estiveram presentes: 

• 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; 

• Sra. Vereadora Maria da Natividade Coelho. 

 

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 deu início ao Período da Ordem do Dia. 

  

Ponto Um – Tomada de Posição sobre a Lei número Vinte e Dois de dois mil e doze, de trinta de 
maio – Regime Jurídico da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica [Lei da RATA]. 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Então muito obrigado uma vez mais pela vossa presença. Julgo que todos saberemos o que nos traz aqui 
que é um assunto preocupante que tem que ver com a possibilidade de fusão ou extinção de algumas 
freguesias do nosso concelho. Mas porque tem acompanhado este processo de princípio a fim e eu acho que 
deveria, e é isso que vou fazer, dar a palavra à Sra. Presidente da [CMP] e depois dela também ouvir os 
presidentes de juntas de freguesia [JF’s] do todo o nosso concelho, que são também por inerência Membros 
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desta Assembleia Municipal. E portanto para vos fazer um pequeno historial do que tem sido todo este 
processo, eu passo a palavra à Sra. Presidente da [CMP], Ana Teresa Vicente.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

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

Eu ao contrário do que é hábito, sinto necessidade de falar de pé porque não consigo ver a sala e portanto 
vou tentar ainda assim coordenar-me com os meus papéis e ao mesmo tempo conseguir comunicar com 
todas as pessoas que aqui estão. Eu gostava de saudar a presença de todos os Srs. Munícipes de todas as 
Sras. Munícipes nesta nossa sala que é um pouco uma sala de todos nós, o Cineteatro S. João, e dizer que 
para nós é muito gratificante termos uma Assembleia Municipal com tantas pessoas da nossa terra. E a 
nossa terra é Palmela, onde estamos, mas é também Quinta do Anjo, é Poceirão, é Marateca, é Pinhal Novo, 
que é como quem diz, são todas as nossas freguesias com todos os cantos que a compõem. 

Sr. Presidente, para ir diretamente ao desafio que me colocou eu vou tentar então sumariar o processo que 
nos conduziu até aqui. Como é sabido foi apresentada uma lei que tem o número vinte e dois de dois mil e 
doze na data de trinta de maio, uma lei que apresentava o novo Regime Jurídico da [Re]organização 
Administrativa Territorial Autárquica (Lei da RATA) que é como quem diz, no fundo, uma lei que saiu com a 
proposta de alteração do mapa do nosso país naquilo que às freguesias diz respeito. Esta lei traduzia, entre 
outras medidas, na prática uma decisão de agregação e fusão de freguesias em número significativo um 
pouco em todo o país. 

Assim que saíram os critérios para a consolidação e a aplicação dessa lei nós percebemos que no caso do 
Concelho de Palmela, caso a lei fosse aplicada, nós teríamos que passar das cinco freguesias que temos a 
quatro freguesias. Dizia a lei ainda que a Assembleia Municipal, sob parecer da câmara municipal e, se 
entendesse o Sr. Presidente da Assembleia, eventualmente, pedir parecer às [JF’s], eventualmente, dizia a 
lei que devia a Assembleia pronunciar-se exatamente sobre a fórmula de concretizar essa redução ou 
agregação de freguesias. E portanto, diz a lei que cabe a esta Assembleia dizer qual é a solução de fusão ou 
agregação para as nossas freguesias no Concelho de Palmela de modo a que em vez de cinco freguesias, 
fiquemos com quatro. 

Assim que lemos a lei e lhe percebemos os objetivos e interpretámos os seus objetivos imediatamente 
tomámos uma decisão. Primeiro, partilhar com as populações. O que nós fizemos foi partilhar em debates 
muito informais, muito soltos com a população do nosso concelho em cada uma das cinco freguesias, 
partilhar um debate que procurava, na altura, não fazer propriamente fazer juízos de valor, fazer apenas a 
apresentação daquilo que eram as prorrogativas e os objetivos da lei. Desse debate imediatamente ficou 
claro para nós que a esmagadora população do nosso concelho entendia que aqui no Concelho de Palmela, 
com cinco freguesias, em mais de quatrocentos e sessenta quilómetros quadrados, quando cada freguesia 
tem mais, enfim, a freguesia mais pequena tem mais de cinquenta quilómetros quadrados, temos em 
termos de área, como é evidente, qualquer uma das nossas freguesias tem muito mais área do que muitos 
concelhos do nosso país. Basta dizer, por exemplo, que o Concelho de Lisboa cabe todo numa das nossas 
freguesias, quer dizer, isto é só para dar uma ideia da grandeza e da proporcionalidade. Entre outras coisas 
diziam as populações também e diziam as nossas juntas de freguesia nomeadamente os autarcas das 
freguesias, os senhores presidentes de [JF] mas também todos os membros das assembleias de freguesia, 
diziam os nossos autarcas que “bem, mas se a nossa freguesia desaparecer, seja ela qual for, se a nossa 
junta de freguesia desaparecer, para sermos mais rigorosos, o que é que nós temos aqui de alteração na 
nossa terra?” E nós começámos a ver justamente a aplicação da lei e percebemos que muitas coisas se 
alteravam no nosso concelho em cada uma das nossas freguesias caso houvesse esse processo de 
agregação. 

Então, com base nos argumentos que têm que ver essencialmente com a dimensão do Concelho de Palmela, 
com a população do Concelho de Palmela que são cerca de sessenta e três mil habitantes. Nós não estamos 
a falar de um concelho com poucos ou pequenos aglomerados urbanos. Estamos a falar de um concelho que 
é um dos concelhos que cresce significativamente no país nas últimas décadas. Concretamente, aqui na 
região onde estamos, nós somos talvez o terceiro concelho, estamos entre os três concelhos que mais 
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crescem - os outros são Alcochete, Sesimbra, Montijo. Portanto, nós somos o terceiro/quarto concelho que 
mais cresce na Península de Setúbal, mas também em toda a Área Metropolitana de Lisboa. E portanto, é 
muito significativo no fundo a relação do território com as pessoas e a importância que as [JF’s], com os 
serviços que vão desempenhando, nomeadamente e desde logo a partir da delegação de competências que 
nós fazemos nas nossas [JF’s] através dos protocolos, as [JF’s] fazem hoje, desempenham hoje papéis que 
são muito importantes na qualidade de vida, na manutenção da qualidade de vida das populações. Prestam 
serviços, em alguns casos as [JF’s] são mesmo o verdadeiro e único serviço público que hoje está perto das 
pessoas. Depois temos uma outra realidade que é, no nosso concelho, a deficiência dos transportes 
públicos, como sabem. E nesse aspeto pudemos dizer que as distâncias que caraterizam as nossas 
freguesias, não só em relação à sede de concelho como também entre si, ou seja, a sede de uma freguesia 
relativamente à sede de outra freguesia vizinha, dista muitas vezes como sabem de cerca de duas dezenas 
de quilómetros. Eu não falo de nenhuma freguesia em concreto, mas é evidente que basta verem quando 
pensamos nas nossas freguesias rurais e na sua dimensão percebe-se facilmente que a distância dos vários 
aglomerados a qualquer uma das sedes de freguesia é enorme. E nós não temos transportes públicos ou 
temos poucos transportes públicos, para ser mais rigorosa. E portanto, significa isso que com uma alteração 
dessa configuração e do papel das juntas em concreto, nós vamos ter mais dificuldades para as nossas 
populações. 

Estes eram os argumentos que nos animavam, digamos assim, do ponto de vista político. E depois para 
além disso, fizemos uma outra coisa. Para além dos debates com as populações, nós lançámos 
imediatamente uma petição pública que foi assinada por mais de quatro mil pessoas. Quatro mil seria o 
número indispensável para que essa petição chegasse à Assembleia da República e ali fosse discutida. 
Criámos no nosso concelho um consenso, um amplo consenso, aliás para ser mais rigorosa uma posição 
unânime em torno da defesa das freguesias do concelho, em torno da manutenção das nossas cinco 
freguesias e com isso levámos à [AR] a tal petição assinada por mais de quatro mil pessoas numa delegação 
ou em delegações, na medida em que o fizemos várias vezes em delegações compostas por membros de 
todos os partidos com representação aqui na nossa Assembleia Municipal e com isso conseguimos, por um 
lado, ser ouvidos por todos os Grupos Parlamentares, e por outro lado, ter depois numa audiência, uma 
audição formal com a Comissão Parlamentar que foi entretanto criada para apreciar este tema da [RATA] do 
país. Devo dizer-vos que a parte substantiva dos nossos argumentos foi acolhida pelos senhores deputados 
na [AR], foram compreendidos os nossos argumentos e foi até expresso de certa maneira o espanto ou se 
quiserem a incompreensão pelo facto de a lei se aplicar a um território como o nosso. Isto é, um território 
com estas caraterísticas. 

Bem, Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Membros da Assembleia, minhas senhoras e meus senhores, 
tentando não ser muito mais demorada. Em síntese o que é que eu procurava dizer: nós fizemos com base 
nesta auscultação às populações, com base na discussão na Assembleia Municipal, com base na posição 
tomada na [CMP], com base nas posições tomadas em cada uma das [JF’s], nós tomámos agora uma última 
posição na [CMP], por unanimidade, entre todos os Srs. Vereadores, uma posição na [CMP] em que 
elaborámos um parecer. Procura ir ao encontro daquilo que são os termos em que a lei se manifesta, um 
parecer em que dizemos basicamente isto: nós não concordamos que a lei se aplique ao território do 
Concelho de Palmela. 

Nós achamos que a lei é por si só, tem claramente problemas que podem ir até à declaração da sua 
inconstitucionalidade. Nós entendemos que alguns dos princípios que ali são expressos não fazem sentido no 
nosso concelho. Não fazem sentido concluir pela redução de freguesias no nosso concelho, nomeadamente, 
os nossos aglomerados urbanos respeitam os números que a lei define como indispensáveis para manter as 
freguesias. Os nossos aglomerados nas freguesias mais rurais mantêm exatamente e respeitam exatamente 
os números de população que a lei define. E, portanto, a conclusão a que chegamos é que nós temos todos 
os requisitos para continuar a manter as nossas cinco freguesias. O que cabe agora é tomar um parecer em 
definitivo que deverá sair desta Assembleia, que deverá ser apresentado à [AR], à Unidade Técnica que foi 
criada entretanto, também por lei, para apreciar essa situação e devemos fazer com que os nossos 
argumentos sejam ouvidos e acolhidos pela Unidade Técnica e se não forem pela Unidade Técnica que 
sejam pelos Srs. Deputados que têm obrigação e que demonstraram conhecer e compreender a realidade do 
Concelho de Palmela. 
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E, portanto, Sr. Presidente, sumariamente, enfim, ainda que se calhar com um bocadinho mais de tempo ou 
de palavras do que seria desejável mas era este processo que eu queria descrever e é o parecer que nós 
submetemos à discussão da Assembleia e que os Srs. Membros da Assembleia têm, vai basicamente neste 
sentido.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Como eu disse vou agora de imediato dar a palavra aos Presidentes de [JF] e pedia-lhes de facto que 
fossem mais sucintos possíveis, sei que não é fácil mas pedia. E começo pelo Sr. Presidente da [JF] de 
Quinta do Anjo e também Deputado Municipal, Valentim Pinto.” 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“Muito boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Presidente da [CMP], Srs. Vereadores, Srs. 
Membros da Assembleia Municipal, Srs. Autarcas, Representantes de Instituições e Movimento Associativo, 
Comunicação Social e público. 

Eu apetece-me começar por dizer ainda bem que somos diferentes. Não nos escondemos num qualquer 
pátio da galé, não nos escondemos num jardim das traseiras do município, não nos escondemos da 
população, não estamos afastados do povo e por isso aqui estamos hoje num espaço mais amplo 
exatamente para termos aqui a possibilidade de termos uma maior participação da população neste 
encontro sobre a pretensa extinção das freguesias. Como começou este processo? Este processo começa 
com o Memorando da Troica que aponta para a redução de autarquias. E aqui dizer desde já que estamos 
perante uma primeira falácia. Quando se fala em autarquias não se fala necessariamente em [JF]. E dizer 
claramente que nós não defendíamos de maneira nenhuma, estaríamos exatamente na mesma oposição, se 
o objetivo fosse reduzir municípios. Mas foi pelas [JF’s] que o Governo começou e começou pelas [JF’s], 
começou e até agora tem sido com as [JF’s], por quê? Porque terá pensando que as [JF’s] eram o elo mais 
fraco. Terão olhado para as [JF’s] deste país, e como já tive a oportunidade de dizer no outro fórum, devem 
ter visto uma espécie de «Portugal dos Pequeninos» que facilmente seria domesticável. Subestimaram o 
poder das [JF’s], na nossa opinião, que resulta essencialmente na proximidade das populações, da 
capacidade de as mobilizar e que foi patente não só aqui neste concelho, nas formas de luta que aqui 
desenvolvemos, como um pouco por todo o país. Eu diria mesmo, por todo o país e foi transversal a todos 
os partidos políticos e que se resultou também numa grande manifestação nacional que foi realizada 
exatamente no sentido de contrariar esta lei. 

O pretexto que era encontrado ou que era apresentado era a redução do deficit. E é bom aqui recordar-se, 
sobretudo para quem eventualmente esteja menos atento, que as [JF’s] representam no [OGE - Orçamento 
Geral do Estado] zero vírgula zero oitenta e nove por cento. Eu repito, zero vírgula zero oitenta e nove por 
cento do [OGE]. Portanto, este argumento é um argumento que cai facilmente por terra, o argumento da 
redução do deficit público por esta via. É um argumento falacioso. Politicamente, facilmente desmontável. 
Dizer, aliás, também que há um estudo da ANAFRE (Associação Nacional de Freguesias) e que aponta para 
um valor concreto. Esta agregação ou fusão, na prática são a extinção de [JF’s], representa em termos 
globais por ano uma redução de três milhões de euros. Eu repito, três milhões de euros, apenas. E por quê? 
Porque muitas freguesias, que neste momento estão mais de cinquenta por cento dos Presidentes de [JF] 
estão em regime de não permanência, significa que não auferem qualquer remuneração. Depois há uma 
percentagem de mais de vinte e cinco por cento em regime de meio-tempo e só uma pequena parte em 
regime de tempo inteiro. E no total desta agregação resultaria no fundo uma reorganização das [JF’s] que se 
traduziria numa redução de três milhões de euros por ano a nível dum [OGE]. E por aqui estamos a 
perceber claramente que não é um objetivo financeiro que esteve na base desta tentativa. 

Então, para além de que essa redução é insignificante, seria importante também perguntar qual é o impacto 
social que tem a redução das freguesias junto das populações. É mais uma retirada de um serviço público, é 
afastar as populações da participação política que têm neste momento essa maior possibilidade de 
participação, é retirar um elemento essencial da Democracia junto das aldeias, das vilas e das cidades deste 
país. Então qual é o objetivo se não é financeiro, e é facilmente desmontável que não é financeiro? Na nossa 
opinião é aqui um problema da matriz ideológica deste Governo. No objetivo de reduzir o papel do Estado, a 
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uma situação do Estado cada vez menos relevante a um Estado minimalista, dum Estado cada vez mais 
centralizador, mais autocrático que não convive bem com a pluralidade das autarquias do país, com esta 
diversidade. Com um Poder Local que é a voz das populações e que dá voz às populações. Que são muitas 
vezes as autarquias e as [JF’s] em particular que estão na primeira linha da frente da luta pelas questões da 
Saúde, dos Transportes Públicos, das Educação e é evidente que este Poder que é um Poder paralelo ao 
Poder Central, como estamos perante um Estado autocrático e centralizador incómoda politicamente e é 
esta a razão política central que leva à tentativa de esvaziamento do papel das [JF’s]. É evidente que nós 
nunca sentimos um clamor neste país pela Reorganização Administrativa, não houve. Não houve até hoje 
sinais de que a população, de que os seus representantes, entendessem que era necessário Reorganizar 
Administrativamente o país. Seria necessário sim outras reformas – na Justiça, na Agricultura, na Indústria. 
Mas isso é outra questão. Essas simplesmente continuam adiadas e foi pela Reorganização Administrativa 
nesta perspetiva que o Governo começou e que o Governo tentou. 

Nós diríamos que o objetivo se fosse de estar contra a extinção das freguesias em geral, da Reorganização 
do país tivesse como objetivo geral de facto trazer uma outra racionalidade ao funcionamento do país antes 
do mais que tivesse a implementação das regiões, as regiões estão aprovadas na [AR] e não foram até hoje 
implementadas e há quem chame a isso até uma inconstitucionalidade por omissão. E depois redefinindo as 
atribuições e competências das regiões, dos municípios das freguesias, nós não temos a mínima dúvida com 
as alterações sociodemográficas que se verificaram no país de há cento e cinquenta anos foi a última 
reforma da administração de Mouzinho da Silveira, que seguramente o mapa seria diferente. Provavelmente 
de alguns locais menos freguesias ou menos municípios mas também seguramente noutros locais mais 
freguesias e mais municípios. E nunca houve esta preocupação política do ponto de vista da racionalidade de 
tentar imprimir esta veracidade. 

E aqui vou terminar dizendo que da parte da [JF] da Quinta do Anjo e em nome da Bancada da CDU nós 
estamos contra a extinção das freguesias porque entendemos que ela não traz nenhum benefício em termos 
da racionalidade económica que supostamente foi apresentada ao país. Ela empobrece a Democracia, afasta 
as populações da participação da vida política. No nosso concelho essa realidade é obviamente 
demonstrado. Mas eu termino com esta frase final: que não se pode ser contra a extinção das freguesias 
neste concelho e ser a favor noutros locais, seja em Lisboa, ou seja em Barcelos. E este é um problema de 
coerência política que todos os partidos devem aqui hoje assumir, porque a Reforma da Administração como 
está é errada no país de Norte ao Sul e não é com empirismos que não são baseados em estudos porque 
não existem, que se pode dizer que um concelho porque tem oitenta freguesias tem muito ou porque as 
freguesias rurais são menos importantes que as urbanas. Eu gostaria que alguém demonstrasse que estudos 
é que existem sobre essa matéria porque dizer que não se está de acordo em Palmela mas dizer que está 
em acordo em Lisboa ou em Barcelos é um ato de incoerência política e eu acho que essa tem que também 
a ser aqui um sinal de distinção entre nós, apesar da unidade que agora é importante. 

E finalmente dizer mesmo que nós consideramos que esta luta não está perdida. Que esta luta ainda é 
possível ser travada desde que consigamos envolver as populações como até agora temos feito porque as 
populações também têm estado connosco porque têm reconhecido que nos assiste razão. Muito obrigado a 
todos.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Muito obrigado também. E agora dou a palavra à Sra. Presidente da [JF] da Marateca, Fernanda Esfola dos 
Santos, também Membro desta Assembleia Municipal.” 

 

A Sra. Fernanda Esfola do PS: 

“Muito obrigado Sr. Presidente. Muito boa noite a todos e a todas. 

Eu quero em primeiro lugar, em nome da Bancada do PS dizer que o PS é contra esta lei, esta regra 
matemática que extingue ou agrega freguesias. Que considera ser um retrocesso para a Democracia, para 
as populações, para as freguesias e até mesmo para o país. Também consideramos que deve de existir um 
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tratamento diferenciado para as zonas rurais tendo em conta as caraterísticas do território. E também não 
se deve esquecer o setor agrícola e em especial a vitivinicultura que diz muito às nossas freguesias. 

A [JF] de Marateca tem um alonga história, tem uma história que remonta ao século treze e tem umas 
caraterísticas em termos de território que distingue das outras demais freguesias e por isso mesmo a [JF] de 
Marateca não abdica da sua identidade, da sua manutenção e da sua gestão do seu património cultural , 
natural e de tudo aquilo que a sua população tem feito ao longo destes anos que tem contribuído para o 
melhoramento da população, para o melhoramento de todas as nossas populações que têm conseguido 
nestes anos melhorado a sua vida, as suas dificuldades de mobilidade que nós estamos numa freguesia que 
de centro e trinta quilómetros que é afastado de tudo. Para nós virmos a Palmela é uma distância. Nós não 
conseguimos, nós não conseguimos ter um transporte direto para vir à sede do concelho! Nós temos que 
passar por outro concelho. Portanto, nós não pudemos de maneira nenhuma abdicar da nossa identidade e 
da nossa freguesia.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Muito obrigado. Sr. Presidente da [JF] de Palmela, Fernando Baião.” 

 

O Sr. Fernando Baião da CDU: 

“Boa noite a todos, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Presidente da [CMP], Srs. Vereadores, Srs. 
Membros da Assembleia Municipal, Srs. Jornalistas, Trabalhadores das Autarquias aqui presentes, 
Movimento Associativo, minhas senhoras, meus senhores. Quero começar por saudar todos os presentes e 
agradecer a vossa presença. 

A Freguesia de Palmela: 

• Nasceu em vinte e dois de outubro de mil oitocentos e cinquenta; 

• É considerada uma freguesia APU; 

• Tem uma área de setenta e sete vírgula quatro quilómetros quadrados; 

• Dezassete mil quatrocentos e cinquenta e cinco habitantes; 

• E catorze mil cento e cinquenta e nove eleitores. 

Tem protocolo de competências descentralizadas com a [CMP] nas seguintes áreas: calçada, toponímias, 
escolas do ensino básico, espaços desportivos descobertos, espaços de jogo e recreio. E temos na nossa 
freguesia as seguintes falências: 

• Na Cultura e no Desporto e Recreio – Sociedade Filarmónica Palmelense Loureiros, Sociedade 
Filarmónica Humanitária, ambas centenárias, Palmelense Futebol Clube, Sociedade de Recreio e 
Desporto da Lagoinha, Rancho Folclórico Palhota e Venda do Alcaide, Associação de Moradores do 
Lau, Grupo Desportivo Estrela de Algeruz, Grupo Desportivo e Recreativo de Padre Nabeto, Grupo 
Desportivo e Cultural Ídolos da Baixa, Grupo Desportivo e Recreativo Airense, Grupo Desportivo da 
Volta da Pedra, Grupo Coral Ausentes do Alentejo, Sociedade Columbófila de Palmela, Associação de 
Moradores da Venda do Alcaide, Associação de Moradores da Quinta da Asseca entre outras; 

• Na Indústria – temos quinhentas e noventa e duas empresas com oito mil oitocentos e noventa e 
seis postos de trabalho; 

• Na Segurança e Proteção Civil – está a fazer-se o Quartel do Destacamento da GNR [Guarda 
Nacional Republicana], Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela que para o 
mês que vem faz setenta e cinco anos; 

• Na Educação – temos sete escolas do primeiro ciclo do ensino básico, mil quatrocentos e trinta e 
sete alunos; Escola dos Segundos e Terceiros Ciclos Hermenegildo Capelo, oitocentos e cinquenta e 
nove alunos; Escola Secundária de Palmela, mil e sessenta e três alunos; 
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• Nos Serviços Públicos – temos a Repartição de Finanças, Notário, Conservatória do Registo Civil, 
Conservatória do Registo Predial, Estação dos CTT [Correios de Portugal], sete instituições 
bancárias, duas delegações da [JF], uma em Aires e outra em Algeruz/Brejos do Assa e uma 
Delegação de Atendimento de Ação Social; 

• Na Justiça – temos o Julgado de Paz e atendimento gratuito aos nossos fregueses pela Ordem dos 
Advogados; 

• Na Mobilidade – temos uma estação rodoviária, duas estações ferroviárias e uma praça de táxis; 

• Na Solidariedade Social e IPSS’s [Instituições Privadas de Solidariedade Social] – Santa Casa da 
Misericórdia, Centro Social de Palmela, Infantário Rouxinol, Fundação Robert Kalley, Associação de 
Idosos de Palmela e muitos mais creches, infantários, centros de dia e lares de idosos; 

• Na Agricultura/Vitivinicultura – sete adegas produtoras dos mais prestigiados vinhos do nosso 
concelho, zona rural com as suas vinhas e a nossa maçã riscadinha; 

• Associações de Jovens – Escuteiros Grupo Quarenta, AGITAR, Grupo de Teatro Draca; 

• Na Saúde – Centro de Saúde Palmela; dois postos de Saúde, Palhota e Venda do Alcaide e Algeruz 
/Brejos do Assa; quatro farmácias; 

• Equipamentos de Cultura, Desporto e Recreio – Cineteatro S. João, Piscina Municipal, Complexo 
Municipal, mais três campos de futebol, o KIP [Kartódromo Internacional de Palmela], quatro 
polidesportivos, oito espaços de jogo e de recreio, dois espaços lúdicos dito ao ar livre; 

• Monumentos – Castelo, Pelourinho, Igrejas, fontes e fontanários; 

• Hotelaria/Restauração - Pousada, hotéis e diversos restaurantes; 

• No Ambiente – nove furos de água potável, três estações de tratamento de águas e quatro estações 
de tratamento de águas residuais. 

E por tudo isto a população da Freguesia de Palmela diz não à extinção/agregação das freguesias do 
Concelho de Palmela e acredita que a Assembleia Municipal se vai pronunciar com estrondoso «Não». 

Esta não é uma verdadeira Reforma Administrativa das Freguesias, porque se o fosse teria previsto dotar as 
freguesias de mais meios e competências, teria como objetivos a coesão social e territorial, e servir melhor 
as populações, e teria igualmente previsto defender a nossa identidade local, a proximidade às populações e 
não o distanciamento entre eleitos e eleitores, e a perda de eficácia e eficiência na gestão que a aplicação 
desta lei certamente traria. Esta lei para além de não dar respostas às necessidades e aos anseios das 
populações visa a desqualificação do serviço público e sua subalternização do Poder Local, ignorando a 
História, a vivência e a [tradição] de cada freguesia, negando à população a sua memória coletiva e o seu 
património democrático. Por isso, é uma lei que deve ser revogada a bem do Concelho de Palmela e do 
país.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Dou a palavra ao Sr. Presidente da [JF] de Pinhal Novo, Manuel Lagarto.” 

 

O Sr. Manuel Lagarto da CDU: 

“Muito boa noite Sr. Presidente, Sra. Presidente da [CMP], Srs. Vereadores, Membros da Assembleia 
Municipal, Srs. Jornalistas, Representes do Movimento Associativo, minhas senhoras, meus senhores. 

Uma saudação especial para esta casa, está repleta. A vossa presença demonstra o interesse manifestado 
sobre o assunto que estamos aqui a tratar hoje. A [AR] aprovou apenas com os votos da maioria PS, PSD, 
[CDS-PP] a legislação que prevê a extinção de centenas de freguesias. Esta lei, publicada no Diário da 
República com o número Vinte e Dois de dois mil e doze, foi promulgada pelo Presidente da República ao 
abrigo das suas responsabilidades institucionais e contrariando as suas declarações contra o agravamento 
das assimetrias regionais a desertificação e o despovoamento do interior e em defesa da identidade e do 
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desenvolvimento local. Esta lei a ser aplicada representará um grave atentado contra o Poder Local 
Democrático, os interesses das populações e o desenvolvimento local. Ao contrário do anunciado reforço da 
coesão, o que dela resultará será nada mais que mais assimetrias e mais desigualdades. Juntar territórios 
mais fortes, mais ricos ou com mais população a outros mais fracos ou menos populosos, quer seja em 
áreas urbanas ou rurais, traduzir-se-á em mais atração para os primeiros (os que sobreviverão como 
freguesias) e mais abandono dos segundos (os que verão as suas freguesias liquidadas), ou seja, mais 
abandono, menos investimento local, menos serviços públicos, menos coesão para quem menos tem e 
menos pode. 

Ao contrário dos apregoados ganhos de eficiência e de escala, fruto da pretensa libertação de recursos 
financeiros, o resultado será menos proximidade e menor capacidade de resposta direta e imediata aos 
problemas locais, menor capacidade financeira e menos recursos disponíveis. Para além do novo corte de 
verbas do [OGE] previsto para dois mil e treze, as chamadas majorações de quinze por cento para as 
freguesias agregadas, que sairão do montante global do Fundo de Financiamento das Freguesias, constitui 
uma falácia, uma vez que serão retiradas no valor destinado ao conjunto das freguesias, diminuindo assim 
os parcos recursos destinados às freguesias. E até mesmo as prometidas novas competências serão 
certamente garantidas à custa das verbas transferidas pelo municípios ou serão apenas letra de lei, sem 
aplicabilidade em consequência direta da falta de recursos financeiros para as exercer. 

Qualquer Reforma Administrativa do Território que se pretenda séria deverá procurar, ao contrário da 
liquidação de centenas de freguesias, criar as condições necessárias para o efeito, nomeadamente através 
da afetação dos meios indispensáveis ao exercício das atribuições e competências, coisa que ainda hoje lhes 
é negada, numa perspetiva de futuro, tendo em vista a regionalização tal como a Constituição da República 
prevê e que é, em nosso opinião, indispensável a um processo de descentralização que se pretende 
coerente e de uma Reforma Administrativa Pública racional, ponderada e que tenha por fim o 
desenvolvimento económico local e regional e a defesa da autonomia municipal. No seu todo as freguesias 
representam na despesa menos de zero vírgula um por cento do total do [OGE] - já aqui foi dito, mais 
concretamente, zero vírgula zero oitenta e nove por cento - e em nada contribuem para a Dívida Pública. 
Tornando-se assim mais evidente que as verdadeiras intenções dos promotores desta legislação são o 
ataque ao Poder Local e aos Direitos das populações, ao bem-estar e à satisfação das suas necessidades 
locais. 

Uma Reforma da Administração Local que tenha como argumento, principal ou não, os custos das freguesias 
para o conjunto da Despesa Nacional, não é uma reforma séria. É uma farsa, é uma tentativa de desvirtuar 
o significado do Poder Local Democrático, abrir as portas para a alteração da Lei Eleitoral e remeter para 
segundo plano o que mais importa – as pessoas. Menos freguesias não é sinónimo de mais Democracia. 
Menos freguesias não quererá dizer mais representatividade, mais desenvolvimento e mais coesão nacional. 
Não se faz, não se pode fazer à custa da extinção de freguesias assim sem nexo nem razão. A liquidação de 
centenas de freguesias representará um enorme empobrecimento democrático, traduzido na redução de 
mais vinte mil eleitos, um enfraquecimento da afirmação, defesa e representação dos interesses e 
aspirações das populações (que a presença de órgãos autárquicos assegura), o aprofundamento das 
assimetrias e perda de coesão territorial, social e económica, o abandono ainda maior das populações e, por 
consequência, a intensificação da desertificação do interior do país e, ainda mesmo que o neguem, um 
ataque ao emprego público pois o futuro de milhares de trabalhadores das freguesias a extinguir será o 
despedimento ou mobilidade forçada. 

A resposta vigorosa, genuína e generalizada das populações contra esta legislação foi desde a primeira hora 
a forma pública como se expressou contra esta intenção de liquidação das freguesias, com particular 
destaque para a Manifestação Nacional de Freguesias no dia trinta e um de março de dois mil e doze 
convocada pela ANAFRE e por plataformas de âmbito regional e local. Recorde-se ainda que a posição do 
Congresso da ANAFRE de dois e três de dezembro de dois mil e onze, o Encontro Nacional de Freguesias de 
dez de março de dois mil e doze, assim como as múltiplas manifestações de descontentamento conjuntas ou 
de cada freguesia e município e o Encontro Nacional da ANAFRE realizada em quinze de setembro de dois 
mil e doze foram momentos determinantes em defesa da revogação da referida lei. E esta luta continua e 
continuará sempre enquanto o Poder Local Democrático for a expressão da representatividade e da defesa 
dos interesses e Direitos das populações, porque ao contrário do que querem obrigar-nos, remetendo para 
as Assembleias Municipais a responsabilidade da extinção das freguesias e porque nenhum autarca foi 
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mandatado pela população para o fazer, manifestamos de forma veemente a nossa oposição à extinção de 
freguesias, ontem como hoje.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Obrigado. Portanto, por último dou a palavra ao Sr. Presidente da [JF] de Poceirão, José Silvério.” 

 

O Sr. José Silvério da CDU: 

“Boa noite a todos. Começo por cumprimentar à Mesa, todos os presentes nesta sala para ser mais rápido. 

Dizer que a Freguesia do Poceirão, uma das maiores do Concelho de Palmela nunca podia ser inserida a 
outra freguesia ou agregada a outra freguesia, uma freguesia com esta dimensão, com cento e cinquenta e 
um quilómetros quadrados, duas mil cento e cinco parcelas de terreno onde esta freguesia é excedentária 
em tudo, é excedentária em batatas, em cenoura, em milho, em fruta, em leite, em carne, em morango e 
até o vinho e a água com quinhentos furos de captação de água. Agregar esta freguesia a outra freguesia 
com certeza que era um crime que se iria fazer. Ainda este ano, desde o princípio do ano até agora, o 
Governo já arrecadou desta freguesia dez mil euros, portanto não estamos a dar muito prejuízo, porque dez 
mil euros que já lá está e que não tem retorno para a freguesia é muito dinheiro. Portanto, a Freguesia do 
Poceirão está a trabalhar a resolver os problemas em prol da população e até é de admirar como a freguesia 
como esta já aparece fome, aparece fome. Revela que é desconhecimento do Governo daquilo que está a 
fazer em prol das freguesias e duma freguesia como esta com a fartura que há nesta freguesia. Portanto, 
meus amigos, eu penso que todas as freguesias neste concelho estão bem organizadas, estão a trabalhar 
bem, nenhuma delas merece ser extinguida e portanto, eu também não abdicarei da Freguesia do Poceirão 
porque tenho aqui muitas pessoas, centenas de pessoas, que não largaram a Freguesia do Poceirão em 
reuniões que houve e até nas manifestações em Lisboa é de saudar essas pessoas que foi quatro autocarros 
a Lisboa participar naquela grande manifestação e estão prontos para arrancar seja onde é que for porque 
não prescindem da Freguesia do Poceirão. 

Pronto, era só isto porque em poucas palavras praticamente, não vou dizer que a freguesia tem porque 
estava aqui um dia inteiro a dizer, as dezoito adegas, as seis coletividades e isto por aí fora, os quinhentos 
furos de captação de água, tudo isso, as duas barragens, os cento e sessenta mil cabeças de animais, três 
vacarias a darem trinta mil litros de leite por dia. É pá eu tinha muito, muito para estar aqui a dizer o que é 
que aquela freguesia tem e ainda está a fazer visitas à freguesia porque há muitas centenas de pessoas do 
concelho que não conhecem a Freguesia do Poceirão. Uma freguesia com uma área vasta da agricultura 
como aquela freguesia tem era com certeza um crime anexar aquela freguesia a outra.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Muito obrigado também. Então e agora Sras. e Srs. Deputados Municipais, e minhas senhoras e meus 
senhores, seria a altura que porventura a Mesa iria tomar uma posição, aliás, irá tomar mas tem aqui uma 
tomada de posição, a pronúncia sobre esta temática. No entanto, foi-me apresentado aqui pelos Srs. 
Deputados Municipais Piteira Santos do CDS-PP e Fernando Nascimento também do CDS-PP mas cada qual 
apresentando a sua duas propostas que no fundamental ou seja a conclusão vai traduzir-se exatamente na 
mesma que aqui se traduz, ou seja, dizendo não retundo à pronúncia. Claro que a semântica e a forma 
como estão organizadas são diferentes mas eu apesar de já o ter feito gostaria de lhes perguntar 
diretamente aqui também se porventura dado estes factos que acabo de relatar se gostariam, se querem 
continuar a manter as vossas propostas ou se admitem a possibilidade de as retirar e formamos uma 
tomada de posição única que pudesse sair daqui votada por unanimidade que é o que parece reunir o maior 
consenso. Mas passava-vos a palavra.” 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP: 

“Boa noite a todos, Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Secretários, Sra. Presidente da [CMP], caros 
Vereadores da [CMP], caros Membros da Assembleia Municipal de Palmela, público em geral, funcionários da 
[CMP], Comunicação Social. 
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Nós mantemos a nossa proposta, como proposta de trabalho para inclusão de alguns elementos de alguns 
pontos nomeadamente nas conclusões que são importantes para a reunião deste trabalhos. Ainda 
relativamente a esta pronúncia nós entendemos que de acordo com o diploma que é apresentado e sobre o 
qual nos estamos a pronunciar e para ele ter a validade legal para ser analisado na [AR], nomeadamente 
pela comissão, são necessários entregar aqui alguns outros elementos que tive o cuidado de preparar e que 
tenho na [Pen Drive ou Memória USB Flash Drive] para anexar a esta proposta. São eles: a localização das 
[JF’s] e são eles também a localização geral do Concelho de Palmela com a delimitação das [JF’s]. Tenho 
esses elementos, posso ceder esses elementos a esta Assembleia Municipal, venho preparado para 
aprovarmos esta propostas agora vamos trabalhar em conjunto para daqui sair uma única proposta que 
esteja em sintonia desde o [CDS-PP] até ao [BE].” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Muito obrigado. Pois isso é o que nós todos queremos. Eu gostava de saber e pedir ajuda ao Sr. Deputado 
Fernando Nascimento [do CDS-PP] é como é que ele na prática de facto resolve isto. Porque são duas 
propostas feitas exatamente pelo CDS-PP e repito são dois elementos da Bancada do CDS-PP mas um deles 
e naturalmente e com toda a justiça apresenta uma e outro apresenta outra. Portanto, fundir essas três 
propostas, estes três documentos num só parece-me tarefa muito difícil e quase impossível aqui ocorrer 
hoje. Nós hoje temos que sair daqui com uma tomada de posição que gostaria que fosse unânime, mas não 
sendo, paciência. Aquilo que eu vou fazer é em nome da Mesa, que foi quem formulou esta tomada de 
posição, vou ler e depois naturalmente os senhores proponentes das outras duas propostas também farão o 
favor de ler as deles e depois votaremos. O [CDS-PP] não tem uma proposta, isto é preciso ficar clarificado e 
estou a falar porque é também para ficar registado em ata. Foi-me apresentado a primeira pelo Sr. 
Deputado Municipal Piteira Santos que é Membro desta Assembleia eleito pelo CDS-PP e depois 
posteriormente foi-me apresentada pelo Sr. Deputado Fernando Nascimento que é também eleito nesta 
Assembleia pelo CDS-PP. Portanto, não há uma posição conjunta do CDS-PP, há uma posição individual de 
cada um dos elementos do CDS-PP. Portanto, suponho que nem eles conseguiram fundir a proposta, mais 
difícil será sermos nós aqui a fundir as três. Era isso que eu vos tinha convidado a fazer. Eles não 
conseguiram sequer fundir a deles. Portanto é mais difícil fundirmos as três. Se faz favor.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Obrigada Sr. Presidente. Vamos tentar, enfim, o meu objetivo era contribuir para o desafio que o Sr. 
Presidente fez. Eu sem que pedia aos Srs. Membros, nomeadamente do CDS-PP que tentássemos. Vamos lá 
ver, eu acho que é importante nomeadamente os elementos de caraterização acho que podem ajudar a 
enriquecer e engrandecer a nossa proposta. Acho que é útil e devemos aceitar os elementos de 
caraterização, podemos consultar a [Pen Drive ou Memória USB Flash Drive] que o Sr. Membro da 
Assembleia Fernando Nascimento disponibilizou. 

Depois relativamente a outras questões de fundo e de acordo com aquilo que me foi dado observar gostava 
de dar a minha opinião e o Sr. Presidente depois fará como entender. Eu creio que globalmente os grandes 
argumentos que estão nas duas propostas do CDS-PP e na proposta que a [CMP] aprovou em reunião de 
Câmara, os grandes argumentos são os comuns. Eu acho que provavelmente, há apenas um argumento que 
eu gostava de aludir a ele que é o argumento que se baseia no artigo sétimo e que era, aliás, um 
argumento que vinha dos contributos da própria [AR] quando conversámos. Nós procurámos juridicamente 
testar este argumento e de facto não há ninguém, enfim, eu podia pedir o contributo ao Dr. Rui Ferreira que 
explicaria isto muito melhor que eu, mas nós não conseguimos ninguém que nos sustentasse esta 
interpretação jurídica. Ora, eu tenho um bocadinho de receio, vou expor a minha opinião, os Srs. Membros 
da Assembleia decidirão, mas eu tenho um bocadinho de receio de que tendo nós todo uma argumentação 
sólida e bastante robusta, tanto assim que consegue ser partilhada por todos - eu refirmo-me ao parecer da 
[CMP] e depois decidem como é que tratam o parecer da [CMP] para a Assembleia -, mas tendo nós uma 
argumentação que eu acho que é coesa e consegue ser subscrita provavelmente por todos nós, penso que 
introduzir aqui um elemento que pode ser um elemento de discórdia no plano jurídico, eu não tenho 
competência para o avaliar e na altura quando o vi provavelmente como os Srs. Membros da Assembleia 
fiquei enfim até entusiasmada com a ideia de que houvesse na lei um aspeto que nos ajudasse a 
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desempatar juridicamente o nosso problema. Mas com esta grande dúvida que outros juristas que 
consultámos nos deixam, ou seja, a ideia de que não pode ser lido desta maneira, eu preferia que nós não 
nos fragilizássemos utilizando um argumento que pode ser juridicamente rebatível, digamos assim. Portanto, 
no fundo eu queria propor aos Srs. Membros da Assembleia, se o Sr. Presidente concordasse, aos Srs. 
Membros do CDS-PP, que pudessem aceitar de facto genericamente o parecer da [CMP] que foi aprovado 
por unanimidade. Agora deixo ao Sr. Presidente esta tarefa difícil que é a tentarmos chegar a um texto único 
se for possível. Com a inclusão das tais questões que foram colocadas, as questões de caraterização do 
território.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Certo. Muito obrigado também. Aquilo que eu queria aqui transmitir é que nas conclusões, quer da 
proposta apresentada pelo Sr. Deputado Municipal Piteira Santos, quer na do Sr. Fernando Nascimento 
[ambos do CDS-PP], um diz exatamente praticamente a mesma coisa que diz a da Assembleia Municipal que 
é: “A apresentar à [AR], a vontade expressa democraticamente dos legítimos representantes locais das 
populações, considerando como vinculativos os pareceres emitidos por esta Assembleia Municipal, pelas 
cinco...” ‘freguesias’ “do Concelho de Palmela e pela [CMP]; remeter à Presidência da [AR], e a cada um dos 
Grupos Parlamentares, a presente deliberação considerando-a como pronúncia.” É exatamente a mesma 
coisa que é dito nesta moção. A outra termina, o Sr. Fernando Nascimento [do CDS-PP]: “Manter as [atuais 
cinco] Freguesias do Concelho de Palmela uma vez que simultaneamente com a interpretação da [própria] 
Lei, referida no ponto anterior, cumprem já todos os critérios orientadores da reforma”. Ou seja, no 
fundamental aquilo que nós queremos todos é o mesmo. É dizer expressamente que queremos manter as 
cinco freguesias. 

Ora, nesse sentido, mas dado que de facto não querem retirar, eu não vejo com franqueza, e se alguém 
puder ajudar-me que o faça porque não é fácil isto, eu não vejo como é que nós pudemos, como eu digo, 
misturar e fundir aqui estas opiniões. A não ser aquele critério que agora o Sr. Deputado Municipal Fernando 
Nascimento [do CDS-PP] disse que era de fazer referência à situação, à caraterização do terreno 
eventualmente aqui nesta moção. Mas nós temos francamente é que sair daqui aprovando uma tomada de 
posição, mesmo com a possibilidade de isso vir a acontecer. Agora estou a admitir isto. Vamos agora votar 
esta tomada de posição e depois vamos novamente ler estas três tomadas de posição. Se faz favor Sr. 
Deputado.” 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP: 

“Boa noite novamente Sr. Presidente. Boa noite. 

A minha proposta é um pouco mais do que só estes pontos finais. Eu aceito retirar de facto este último 
critério que pode ser um critério que pode ser entendido como um critério dúbio no entanto recordo que 
este critério foi sugerido por um dos elementos da Comissão de Avaliação. No entanto, aceito retirar este 
ponto. O que eu penso que é a substância da proposta são os argumentos que fundamentam no fundo a 
proposta da manutenção das cinco freguesias e esses argumentos que aqui estão são os argumentos 
técnicos e factuais feitos e emitidos pela [CMP] também como um, ou seja, acrescidos de dois ou três. Ou 
seja, esta Assembleia Municipal terá que se cingir a estes argumentos todos técnicos, são esses pontos que 
estão no corpo do texto porque na proposta inicial, Sr. Presidente, não temos grande fundamentação técnica 
para a comissão se pronunciar. E nós precisamos de fundamentos técnicos. A comissão tem que saber a 
nossa área, que sabe, mas tem que saber muito mais do que isso. A [CMP] no parecer que emitiu, tem-nos 
na sua proposta, nós nesta proposta que foi enviada aos líderes de bancada não temos esses argumentos 
técnicos incluídos. Ou seja, nós precisamos de cumprir o diploma anexando os elementos que eu tenho aqui 
na [Pen Drive ou Memória USB Flash Drive] para ceder a esta Assembleia Municipal e precisamos também 
de incluir os aspetos técnicos desta proposta que é apresentada pelo CDS-PP em meu nome. Portanto, não é 
só a conclusão que eu aceito retirar, o último ponto que pode causar alguma dúvida.” 
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O Sr. Presidente da Mesa, 

“Eu não disse para retirar.” 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP: 

“Sim, sim. Mas eu digo já que se pode retirar, que se causa dúvidas nós não queremos dúvida. Nós 
queremos é esclarecer a comissão.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa, 

“Não, eu não disse para retirar. Eu disse era que as conclusões iam bater exatamente todas no mesmo, ou 
seja, o Sr. Deputado Fernando Nascimento [do CDS-PP] diz é manter as atuais cinco freguesias e a proposta 
da Mesa da Assembleia diz que é manter de facto as cinco freguesias. Ora, os considerandos evidente são 
diferentes, e é por isso é que é esta dificuldade em sarcir estas três posições. Isso é que é a grande 
dificuldade. Por exemplo, se me disser eu sou capaz de nesta tomada de posição, que aliás conhece, sou 
capaz de aqui dizer aquilo que achava que era fundamental e obrigatório colocar, mas tem aqui, são três 
folhas e não sei se quer colocar as três folhas aqui.” 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP: 

“Sr. Presidente, poderemos colocar as três folhas, poderemos colocar uma folha. Poderemos até fazer um 
intervalo dez ou quinze minutos para trabalharmos e para redigirmos estes documento e deixamos já pronto 
hoje.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Sim, nós na Assembleia Municipal, eu agora dirijo-me um bocadinho ao público, nós estamos preparados e 
normalmente terminamos as nossas Assembleias muito tarde, mas eu acho que é de facto enfim, não acho 
muito correto que todas estas pessoas que aqui vieram com melhor das intenções pudermos fazer agora um 
intervalo. Eu admitiria se fossemos capazes, se fossemos capazes, comprometendo-nos a uma coisa destas 
que era em dez minutos o máximo eu pediria a estas pessoas mais este, não é sacrifício, mas que pudessem 
aguentar aqui mais dez minutos para ver se conseguíamos aqui fazer aquilo que creio que já todos 
perceberam, que era sairmos daqui com a tomada de posição aprovada por unanimidade. Porque eu estou 
convencido também de outra coisa é que se lermos aqui esta tomada de posição e se a pusermos a votação, 
esta da Assembleia Municipal, naturalmente que todos votarão por unanimidade. Não tenho a mínima 
dúvida acerca disso. Agora surge esta necessidade. Portanto, eu tenho de decidir sozinho, não tenho outras 
pessoas, não tenho outras pessoas não, sou eu que tenho de decidir, isto é assim para as coisas boas e para 
as más. Neste sentido, eu lamentando o que está a acontecer, lamento muito, mas vou de facto pedir aos 
senhores e alguns naturalmente até terão que se ir embora, mas retomávamos esta Assembleia a partir das 
[vinte e duas horas e trinta minutos]. Muito obrigado.” 

 

Pelas vinte e duas horas e dezassete minutos, interrompeu o Sr. Presidente da Mesa a sessão. 

 

Pelas vinte e duas horas e trinta minutos, o Sr. Presidente da Mesa retomou os trabalhos. 

 
O Sr. Presidente da Mesa: 

“Meus senhores e minhas senhoras, muito obrigado por este curto espaço de tempo de intervalo, mas 
suponho que valeu a pena, porque julgo termos chegado aqui a um consenso. Eu iria então ler, e chamava 
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a vossa atenção para este facto, a tomada de posição da Assembleia Municipal de Palmela que parece ter 
reunido a consensualização de todos os partidos aqui representados.” 

No seguimento, o Sr. Presidente da Mesa procedeu à leitura da proposta sobre a “Tomada de Posição da 
Assembleia Municipal de Palmela sobre a Lei número Vinte e Dois de dois mil e doze, de trinta de maio”, que 
abaixo se transcreve e que ficará apensa à ata, e que foi admitida por unanimidade, com vinte e seis votos a 
favor (quinze da CDU, seis do PS, dois do PSD, dois do CDS-PP e um do BE). 

 

TOMADA DE POSIÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PALMELA 

Lei n.º 22/2012 de 30 de maio 

 
A Lei da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica é um diploma que suscita a discordância de 
grande maioria dos membros desta Assembleia Municipal por se limitar à redução do número de 
freguesias, não tendo em conta as efetivas necessidades do País, nem a própria Constituição da República, 
nomeadamente no que concerne à criação das regiões administrativas. 

Trata-se de uma lei que consagra um conjunto de critérios que não têm correspondência com a realidade 
das freguesias no País, não respeita a autonomia do poder local, nem a vontade das populações, e coloca 
em causa um património da democracia e de todos os portugueses. 

Esta Lei mereceu já firmes posições de rejeição por parte dos autarcas no último Congresso da ANAFRE – 
Associação Nacional de Freguesias, e também no Congresso da Associação Nacional de Municípios, 
realizado no dia 29 de Setembro. 

Idênticas posições resultaram, também, do amplo debate realizado no nosso concelho pela Assembleia 
Municipal, Câmara Municipal e pelas Juntas de Freguesia que se traduziu num consenso político alargado, 
entre todas as forças políticas, na rejeição da extinção, fusão ou agregação de qualquer das cinco 
freguesias, e deu lugar à apresentação de uma petição à Assembleia da República que reuniu mais de 4 
000 assinaturas. 

No decurso deste processo de debate e participação da população é de salientar a realização das seguintes 
iniciativas: Seminário Poder Local – Que Futuro; Tomadas de posição de todos os órgãos Autárquicos do 
concelho; Entrega da Petição na Assembleia da República; Audição na Assembleia da República com todos 
os grupos parlamentares; e a Audição na Comissão Parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território e 
Poder Local. 

Neste contexto, é de salientar que o concelho de Palmela é o maior da área metropolitana de Lisboa, 
abrange um território com 465 quilómetros quadrados e cerca de 63 mil habitantes, e está dividido em 
apenas cinco freguesias – Palmela, Pinhal Novo, Marateca, Poceirão e Quinta do Anjo. 

A extensão do território e a grande dispersão dos aglomerados populacionais foram determinantes para a 
criação de protocolos de descentralização de competências e meios para as juntas de freguesia - em que o 
município de Palmela foi pioneiro – relativos a áreas decisivas para a qualidade de vida dos munícipes, 
designadamente, a higiene e limpeza, conservação da rede viária e a manutenção de escolas e 
equipamentos desportivos, com ganhos visíveis de eficiência e rentabilização de recursos humanos e 
financeiros. 

Por isso, o desaparecimento de qualquer freguesia diminuiria a prestação de serviços públicos de 
proximidade fundamentais, sobretudo para as populações que vivem mais afastadas da sede do concelho, 
e afetaria essa relação próxima entre a administração local e os cidadãos, que se tem revelado decisiva 
para o exercício do serviço público potenciando a participação cívica e democrática. 

Seriam também muito negativas as consequências ao nível da preservação e salvaguarda da história e das 
identidades locais, valores que reforçam o sentimento de pertença às comunidades que formam o concelho 
de Palmela e que, na sua riqueza e diversidade, constituem um referencial cultural notável. 

Assim, considerando que: 
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1. As consequências da eventual aplicação da Lei nº 22/2012 no concelho de Palmela seriam gravosas 
para a população e para o desenvolvimento do Concelho, representando um retrocesso sem 
precedentes ao nível do desenvolvimento local, tendo como consequência imediata a redução do 
investimento local e da coesão territorial e social; 

 
2. A aplicação da Lei nº 22/2012, impondo a extinção, fusão ou agregação de Freguesias no concelho 

de Palmela, representaria uma descaracterização de um dos principais pilares da democracia 
portuguesa, exemplo de participação democrática dirigido para a defesa e promoção do bem-estar 
das populações e do desenvolvimento local; 

 

3. As Freguesias em geral, e as Freguesias do Concelho de Palmela em particular, representam um 
peso real irrelevante na despesa pública nacional (inferior a 0,1% do Orçamento do Estado), mas 
muito importante para a democratização do País, para a sua coesão social, desenvolvimento 
económico e sustentabilidade territorial; 

 

4. A extinção, fusão ou agregação de Freguesias não contribui para a poupança de recursos 
financeiros, a menos que essa extinção signifique também a privação das populações de serviços e 
apoios até agora prestados pelas Freguesias, mas pelo contrário, representará um aumento dos 
custos tendo como contrapartida um pior serviço prestado; 

 

5. A Lei 22/2012 não preconiza nem tem subjacente um modelo adequado à realidade social 
portuguesa, não garante ganhos de eficácia e eficiência para o Poder Local Democrático, nem 
respeita a vontade soberana das populações. 

 
A Assembleia Municipal de Palmela, de acordo com o parecer da Camara Municipal de Palmela, aprovado 
por unanimidade, delibera: 

1. Opor-se a aplicação da Lei nº 22/2012 ao Concelho de Palmela pronunciando-se contra qualquer 
alteração ao mapa autárquico do Concelho seja por extinção seja por fusão ou agregação de 
quaisquer das 5 Freguesias atualmente existentes – Palmela, Pinhal Novo, Poceirão, Marateca e 
Quinta do Anjo; 

 

2. Exigir à Assembleia da República que respeite a vontade democrática dos legítimos representantes 
locais das populações, considerando como vinculativos os pareceres emitidos pelas cinco 
Assembleias de Freguesia do Concelho e pela Câmara Municipal de Palmela, cujo parecer deve 
também ser considerado parte integrante desta pronúncia; 

 

3. Remeter à Presidência da Assembleia da República, e a cada um dos Grupos Parlamentares, a 
presente deliberação considerando-a como pronúncia. 

 

Palmela, 10 de outubro de 2012 

 

Sobre a proposta intervieram: 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Boa noite a todas e a todos. Antes de mais partilhar convosco o sentimento geral das Deputadas e dos 
Deputados Municipais desta Assembleia Municipal que é ver-vos a todas e a todos aqui nesta sala, a encher 
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esta sala, e a demonstrar, caso houvessem dúvidas, que não só a Democracia goza de boa saúde como 
«Abril» está vivo. 

Hoje debatemos aqui o futuro do Concelho de Palmela. Esta discussão não teria lugar se o Governo não 
tivesse decidido contra a vontade de inúmeros órgãos representativos por este país fora, impor uma lei que 
extingue a identidade das populações. E nessa medida, sem auscultar qualquer órgão, sem auscultar as 
freguesias, sem auscultar os municípios, sem auscultar acima de tudo, cada cidadã e cada cidadão, o 
Governo decidiu impor esta lei. E a nós autarcas é-nos imposta uma pronúncia. No geral, de facto o [BE] 
está de acordo com aquela que é a tomada de posição que será daqui a pouco a tomada de posição desta 
Assembleia Municipal. E penso que à partida essa seria a eventual pronúncia da população. Tal como as 
coisas estão, estão bem. À partida, porque é verdade se as populações entendessem que fosse de forma 
diferente poderiam-nos já ter pronunciado no sentido de que queremos uma freguesia ou que queremos, 
como em tempos houve no Concelho de Palmela, quem defendesse a criação de um novo concelho. A 
verdade é que nos últimos anos não houve qualquer pronúncia nem de movimento popular no sentido de 
criar uma nova freguesia ou de criar um novo município. 

E se é verdade que o [BE] no essencial está de acordo com a pronúncia da Assembleia Municipal, também é 
verdade que a forma a que aqui chegámos, aí estamos em profunda divergência política. Em abril deste ano 
o [BE] apresentou uma proposta na Assembleia Municipal que versava essencialmente dois objetivos. Em 
primeiro, repudiar aquela que então ainda era proposta de lei que visava a extinção de freguesias no nosso 
concelho. Em segundo lugar, visava perguntar a cada cidadã e a cada cidadão do Concelho de Palmela o 
que pretendia em termos da sua reorganização administrativa, porque nenhum deputado nesta Assembleia 
Municipal, nenhuma deputada nesta Assembleia Municipal, nenhum partido com acento onde quer que seja 
no país inteiro, sejam nos órgãos autárquicos, sejam nos órgãos de soberania maiores, tem mandato para 
se pronunciar sobre esta matéria. Alguém conhece algum programa eleitoral que tenha abordado esta 
matéria? Alguma de vós, algum de vós, leu qualquer que fosse a proposta de qualquer partido sobre 
extinção, fusão ou o que quer que seja a nível territorial? Não, claro que não, isso nunca foi discutido. Nem 
no centro duma campanha eleitoral, muito menos questionar as populações se assim o quisessem. E essa é 
na verdade a única divergência que o [BE] tem.  

Nós entendíamos e, por isso, no dia trinta de maio apresentámos uma proposta ao Sr. Presidente da 
Assembleia Municipal no sentido de haver uma sessão extraordinária ou ordinária do órgão Assembleia 
Municipal de Palmela, para que se decidisse se iria fazer um referendo local sobre esta matéria. Qual era o 
objetivo? Se partimos do princípio que nenhum partido se pronunciou sobre esta matéria, que em momento 
algum foi discutido, seja em campanha eleitoral, seja fora de uma campanha eleitoral, o futuro da 
reorganização administrativa do Concelho de Palmela, se isso nunca foi alvo de discussão, então é preciso 
perguntar às pessoas porque são elas que têm que decidir. Ninguém tem mandato para decidir coisa alguma 
sobre a vida das pessoas, sem que isto nunca tenha sido discutido coim elas. E foi esse o sentido da 
proposta apresentada no dia trinta de maio à Assembleia Municipal. E se alguns dizem “Bom, isso se calhar 
até era referendável”, alguns disseram-nos isso ao longo dos debates que fomos tendo aqui ou ali em vários 
pontos do país, esta matéria é referendável, assim o diz o Tribunal Constitucional. Ok, é certo que nós já 
estamos um pouco habituados e muitas de vós, muitos de vós, são exatamente as vítimas do desrespeito do 
atual Governo [pelas] decisões do Tribunal Constitucional. Quantas de vós, quantos de vós, estão sem o 
subsídio de férias ou o subsídio de natal? E, no entanto, o Tribunal Constitucional decidiu que era 
inconstitucional terem sido retirados aos funcionários e às funcionárias públicas. Mas esse não foi o 
entendimento do Governo, tábua rasa sobre o Tribunal Constitucional e assim também aconteceu sobre esta 
matéria, que tem a ver com o questionar as populações, sejam as populações a decidir o futuro [da] sua 
reorganização administrativa, decidir o futuro das freguesias, decidir o futuro do seu município. 

No entanto, e porque o concelho está em primeiro lugar e porque ninguém tem mandato para decidir outra 
coisa senão a manutenção do que é hoje a realidade do Concelho de Palmela. E hoje, a realidade do 
Concelho de Palmela, é rigorosamente a mesma que vem de mil novecentos e oitenta e oito. Foi a última 
vez que houve uma alteração administrativa no Concelho de Palmela. E vale a pena então aqui pegarmos 
um pouco na história. Por que é que vale a pena recordar? Bom, vale a pena recordar que até mil 
novecentos e dezasseis, que foi o ano em que a palavra «Junta de Freguesia» surgiu, até lá era «Junta da 
Paróquia», e nessa circunstância em mil novecentos e dezasseis existia uma [JF] – Palmela. Dois anos 
depois, surgiu o Pinhal Novo, a Quinta do Anjo e a Marateca. Em mil novecentos e oitenta e oito surgiu o 
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Poceirão. E de mil novecentos e oitenta e oito até dois mil e doze, o ano em que nos encontramos, o que é 
que mudou? Houve perda de população? Houve um retrocesso do desenvolvimento local, industrial, agrícola 
no Concelho de Palmela? Não, foi exatamente o contrário. Ora, se não houve nenhuma alteração, se as 
populações também não quiseram alterar nada então por que se muda? E de onde vem esta ideia peregrina 
de agora vamos extinguir duas freguesias? Só porque alguém entendeu fazer uma fórmula matemática 
qualquer que não tem aplicabilidade nenhuma na realidade, então vamos mudar o mapa administrativo do 
país. Mas até aí, até aí, eles tiveram azar, porque se vamos ser rigorosos na aplicação da lei, pois bem 
Palmela não muda. Palmela não muda, porque mesmo recorrendo a esta lei que é injusta, antidemocrática e 
tudo o que nós lhe pudemos chamar e tudo o que nós e vocês todos e todas sabem, é uma lei injusta, 
antidemocrática que põe em causa os valores de «Abril», que afasta as populações, que acentua as 
assimetrias geográficas e políticas. E mais, e vamos recordar, por exemplo, casos como Marateca ou 
Poceirão em que a [JF] à medida que foram sendo encerrados diversos serviços públicos, como os Centros 
de Saúde, Estações do Correio ou o que quer que seja, a [JF] representa em muitos locais do país o único 
organismo do Estado Central. É o único sítio onde as pessoas se podem deslocar para tratar daquilo que são 
as suas vidas. A apresentação a nível do desemprego, tratar de qualquer coisa, da entrega da sua repartição 
da antiga Repartição de Finanças, enviar uma carta, receber a pensão, receber o subsídio de desemprego 
em tantos locais por esse país fora a [JF] é o único sítio onde podem tratar dessas coisas. Depois extingue-
se a [JF], onde vão as populações tratar destas coisas? E sobre isso ninguém perguntou coisa nenhuma, 
porque se tivessem perguntado a cada uma de vocês, a cada um de vocês, e a todas aquelas e aqueles que 
aqui não estão, se tivessem perguntado “É isto que vocês querem? Vocês querem extinguir a Freguesia de 
Quinta do Anjo? Vocês querem extinguir a Freguesia da Marateca? Se tivessem perguntado às populações, 
se calhar a resposta teria sido «Não». 

O [BE], porque estamos aqui hoje num consenso e porque a prioridade política é o Concelho de Palmela, 
aprovará e aprovará com elevada satisfação a tomada de posição apresentada aqui pelo Sr. Presidente da 
Assembleia Municipal. Mas não pode deixar de acentuar que esta tomada de posição deveria ter vindo, 
acima de tudo, apoiada e devia ter vindo depois de terem sido vocês, todas vocês e todos vocês terem 
colocado no voto, através do voto, aquilo que queriam. Isso seria uma Democracia mais forte e isso traria 
um documento político muito mais forte na luta que se adivinha junto do Governo. 

E para terminar, porque a luta não termina aqui, não termina aqui, a luta continua todos os dias e continua 
também, apesar de uma maioria que existe no Parlamento, pela alteração da lei. O [BE] apresentou duas 
iniciativas. Uma iniciativa para que, cada vez que houver uma proposta qualquer, apresentada por quem 
quer que seja, se implique fusão, extinção, agregação de qualquer quadro administrativo local, as autarquias 
devem ter uma palavra a dizer e as populações devem ter uma palavra a dizer. E mais, e essa palavra que 
tiverem a dizer serem vinculativo e não ser o que vai acontecer com esta Unidade Técnica. Porque o que vai 
acontecer é que o Governo, à semelhança do que tem feito com outras matérias, vai fazer tábua rasa sobre 
este assunto. Em segundo lugar, e porque esta lei é profundamente injusta e enquanto esta lei existir isto 
vai sendo permitido, é preciso alterar a lei. E se cada uma de vocês, cada um de vocês, se deslocar para 
todos os locais de luta política democrática em nome de «Abril» tiverem presentes, então aí a luta será 
possível alterar este estado de coisas. Em nome de «Abril», em nome da Democracia, em nome do Poder 
Local é possível mudar com cada um e cada uma de vocês.” 

 

A Sra. Anabela Rito da CDU: 

“Boa noite a todos. Nesta sessão da Assembleia Municipal tão importante para o futuro do Poder Local 
Democrático, gostaria de começar por referir que são muitas as razões para que os jovens defendam as 
freguesias e o seu papel insubstituível no Concelho de Palmela e no nosso país. Porque têm sido as 
autarquias que ao longo dos anos têm dado um contributo para o desenvolvimento local e para o progresso 
do país, para a elevação das condições de vida das pessoas, para a qualificação dos territórios, para a 
promoção da coesão social, económica e cultural e para os estímulo à participação popular e democrática na 
resolução dos problemas existentes. Mas também têm sido as autarquias e os autarcas eleitos de entre os 
cidadãos locais que têm dado voz aos anseios e às expetativas das populações. Têm sido os autarcas das 
freguesias, na Assembleia ou na Câmara Municipal, a exigir aos Governos Centrais a construção de uma 
escola, de um pavilhão desportivo, de um centro de saúde ou de um quartel da GNR, isto para citar apenas 
alguns dos problemas que têm sido levantados ao longo dos anos, tendo vários deles persistido, como é o 
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caso dos pavilhões desportivos cobertos das escolas secundárias de Palmela e Pinhal Novo. Têm sido 
também as autarquias a apoiar o Movimento Associativo Local, nomeadamente, o juvenil que em muito 
contribui, não só para a promoção da participação cívica e para o exercício da cidadania, mas também para 
o desenvolvimento local em áreas tão variadas com a Cultura, o Desporto ou a Defesa do Ambiente. 

Fui eleita pela primeira vez neste mandado autárquico e considero que é uma honra ser eleita neste 
concelho, na terra que me viu nascer, mas é sobretudo uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade 
que assumi, assumo todos os dias e assumo hoje de uma forma clara, num debate sobre um tema tão 
decisivo para o nosso futuro coletivo porque acredito na Democracia. A responsabilidade de dizer sem 
qualquer hesitação que a [RATA] é uma reforma que não serve ao Concelho de Palmela nem ao país. Esta 
reforma é contrária ao desenvolvimento local, é uma reforma que não faz sentido, é uma reforma que já foi 
rejeitada pela esmagadora maioria dos autarcas nos Congressos da [ANAFRE] e da [ANMP - Associação 
Nacional de Municípios Portugueses]. É uma reforma que foi rejeitada em todas as freguesias do nosso 
concelho e é sobretudo uma reforma que ninguém, até hoje, conseguiu demonstrar que é favorável ao 
interesse nacional e em que cada vez menos pessoas acreditam. Exemplo disso mesmo é o facto de nem 
sequer o Presidente da Unidade Técnica que foi nomeado pelo Governo para conduzir este processo 
acreditar nesta tristemente célebre Lei Vinte e Dois de dois mil e doze, tendo inclusive produzido várias 
declarações criticando a lei e votando contra a extinção da freguesia no Concelho de Coimbra, concelho 
onde é autarca. 

Relativamente ao argumento, tantas e tantas vezes proclamado, desta reforma ter subjacente o objetivo da 
redução da despesa pública, gostaria de referir alguns dados que são públicos e muito importantes para 
esclarecer todos os cidadãos. As quatro mil duzentas e cinquenta e nove freguesias contam com uma 
transferência financeira que representa zero vírgula zero oitenta e nove do [OGE] e tem no seu conjunto 
oito mil trabalhadores, ou seja, menos dois em média por [JF] e em que apenas cerca de trezentos e 
sessenta presidentes desempenham funções a tempo inteiro. Se esta reforma for concretizada prevê-se que 
deixem sejam eleitos nas Assembleia de Freguesia seis mil autarcas, cidadãos homens e mulheres, muitos 
deles jovens de todas as forças políticas e que contribuem com a sua participação para encontrar soluções 
para os problemas das populações que representam. A isto pudemos chamar empobrecimento da nossa 
Democracia. O desaparecimento da identidade local, da nossa história e da nossa génese cultural, o 
aumento do distanciamento entre eleitos e populações, a perda da Democracia Local e da coesão territorial 
e social são argumentos já de si suficientes para rejeitarmos esta lei. 

No Concelho de Palmela as Freguesias de Palmela, Pinhal Novo, Quinta do Anjo, Marateca e Poceirão têm 
desenvolvido um trabalho notável na elevação das condições de vida das populações, assumindo 
competências e meios delegados pela [CMP] em várias áreas e contribuindo para uma melhor eficácia e 
eficiência na gestão do território. Por isso, dizemos «Não» à extinção das freguesias e «Sim» ao futuro do 
concelho e do nosso país. Por isso, iremos continuar a lutar pela defesa do Poder Local Democrático, é esse 
o nosso dever, que é o dever também de toda a sociedade e de todos os que defendem a pluralidade, a 
participação cívica, a justiça social, o progresso e o desenvolvimento das suas terras.” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Muito boa noite a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente, por me ter permitido o uso da palavra. 

Como representante eleito na Assembleia Municipal pelo [CDS-PP] tenho aqui a dizer alguns considerando 
sobre a Lei Vinte e Dois de dois mil e doze. Foi um processo longo, foi um processo que levou ao debate 
público e recordo que começou com o Livro Verde para a Reforma Autárquica, tivemos alguns debates ou 
algumas introduções em debate em Assembleia, os próprios órgãos autárquicos reuniram com as populações 
daí a vossa presença aqui para que fosse tomado conhecimento sobre esta matéria. De dizer que todos e 
nomeadamente o [CDS-PP] quando da apresentação da proposta de lei se bateu logo de início pela 
manutenção das cinco freguesias. E ficámos muito preocupados porque nessa primeira proposta de lei era 
prevista a redução para três freguesias, nomeadamente no caso de Palmela porque era aplicada um mínimo 
de três, aplicando-se as percentagens estariam três freguesias no máximo, ou seja, eram eliminadas duas. 
Dizendo de outra forma, que aqui tem sido dito como equívoco, seriam agregadas duas freguesias a duas 
freguesias dando o resultado a um máximo de três freguesias. Porque em caso algum se diz na lei que são 
eliminadas freguesias, elas são é sim agregadas ou fundidas. 
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Nós trabalhámos muito sobre isso, discutimos com os nossos eleitos na [AR] e o resultado final foi uma lei 
que não é do agrado de todos, reconhecemos, mas foi uma lei que estava prevista no quadro de situação 
difícil que o país atravessa e que obrigava a uma forte e significativa redução de autarquias, e é bom 
lembrar também aqui isso. Nós também temos que olhar para as especificidades do nosso concelho mas 
também temos que olhar para o problema real que se vive no país. E sem a ajuda externa, e sem a 
obrigação ou sem o acordo que se fez em determinada altura essa ajuda externa também não teria vindo e 
muitos dos que são pensionistas, muitos dos que são funcionários públicos, tal como eu, se calhar teríamos 
hoje os nossos vencimentos reduzidos ou postos em causa. Também era bom que se fosse aqui dito isso. 
Por isso, e chegando aqui houve um enorme esforço para que no máximo, no máximo, em Palmela haja 
uma fusão entre duas freguesias e venha a resultar quatro freguesias e não três como inicialmente foi dito 
na proposta de lei. E, por outro lado, o que nós aqui estamos hoje a tentar no conjunto dos eleitos todos da 
Assembleia Municipal de Palmela é que seja aceite pelas nossos argumentos que seja aceite pelos 
argumentos desta Assembleia que haja hipótese de não reduzirmos das cinco freguesias porque pela 
extensão do território e pelo número de população que já temos não se justifica, em nossa opinião, 
localmente esta agregação de freguesias para que haja redução de autarquias.  

No entanto, fique aqui claro que nós também não estamos completamente contra a Reforma Autárquica em 
discussão, que tem para o país uma importância crucial para a modernização dos serviços públicos e locais 
fomentando a proximidade e diminuindo a burocracia na relação entre eleitos e a Administração Local. A 
reforma imperativa e há muito adiada que não podia deixar de ser concretizada, sob pena de continuarmos 
num atraso do progresso e modernidade que já tarda, em prol do desenvolvimento do cidadão e criando 
mecanismos e infraestruturas que possam dinamizar o seu quotidiano. A presente Organização Territorial de 
Freguesias é bom lembrar já tem mais de um século. Desde lá as sociedades no geral ao qual a portuguesa 
não é exceção, têm vindo a sofrer uma inequívoca transformação social onde a necessidade e exigências por 
parte dos cidadãos vão em busca das suas garantias e Direitos, da plena cidadania e na procura de uma 
Administração Local que satisfaça as suas necessidades. E só com um modelo autárquico verdadeiramente 
reformista, de burocracia e virado para a verdadeira missão de servir os cidadãos faz sentido no sentido do 
novo século, este século vinte e um em que estamos a viver que se quer de prosperidade. É preciso que 
fique claro a necessidade de reconhecer no Poder Local o profícuo contributo que o mesmo deu para o 
desenvolvimento do país e para o seu crescimento enquanto poder ao serviço do cidadão. O esforço e 
dedicação dos autarcas que ao longo dos anos transformaram lugares, aldeias, vilas e cidades em pólos de 
aglomeração e de fixação de pessoas colocando-se ao seu dispor e satisfazendo necessidades tão 
fundamentais como o empreendedorismo, a mobilidade, a segurança, o urbanismo, a educação e a política 
social entre outras, e a todos esses autarcas devemos deixar a nossa sentida e verdadeira homenagem, 
agradecimento e louvor à sua obra. É hoje evidente a capacidade dos autarcas de freguesia transformar o 
pouco em muito como se deverá ser evidente a preparação para receber mais responsabilidade do serviço 
público. Sendo assim é por demais evidente a disparidade e a desigualdade e o desequilíbrio entre as 
freguesias denotando uma baixo nível de autonomia, manifesta falta de dimensão e escala dos recursos 
financeiros, técnicos e humanos que dependa da morosidade de uma máquina administrativa que necessita 
de ser reformada profundamente. Tendo isto e relativamente à proposta que em princípio vai ser enviada 
como pronúncia à [AR] o [CDS-PP] tem aqui a dizer que sem prejuízo da bondade da primeira proposta teve 
também o trabalho e a hombridade de apresentar outras propostas que dessem mais qualidade à proposta 
inicialmente apresentada e que desde já agradecemos à maioria da CDU em ter aceite algumas alterações 
de forma a que haja aqui uma unanimidade em defesa do nosso concelho e das populações locais.” 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Boa noite a todos e a todas. Boa noite à Mesa, Srs. Presidentes, Srs. Vereadores. 

Eu queria ser rápido, porque queria-me cingir unicamente à questão que aqui nos trouxe a todos, que é a 
questão da extinção de freguesias. Efetivamente esta Lei Vinte e Dois de dois mil e doze não é uma lei que 
se coadune com uma Democracia participativa, uma cidadania ativa, mas sim uma lei que põe em causa os 
princípios básicos dessa mesma Democracia porque quando falamos desta lei, que foi aprovada pela maioria 
PSD/[CDS-PP], falamos de uma lei que põe em causa aquilo que de mais próximo está dos cidadãos e das 
cidadãs deste país, que é as [JF’s], que são as autarquias locais. É errado partirmos deste pressuposto, que 
com esta lei conseguimos de alguma forma tirar ganhos, quer de escala, quer de outros tipos de ganhos, 
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porque efetivamente o que vamos ter é prejuízos, e muitos prejuízos para as populações, de diversa ordem 
inclusivamente económicos porque está desmentido claramente, por vários estudos, que economicamente 
esta lei não traz qualquer tipo de benefício, nem sequer aos zero vírgula um que se vai conseguir poupar. 
Vamos gastar muito mais. Não vai gastar diretamente o Poder Central mas vão gastar as autarquias porque 
as populações vão ficar sem os serviços de proximidade e isso vai ter custos elevados, quer para cada um 
de nós, quer para cada um de vós, quer para as próprias autarquias locais, para as câmaras municipais e 
porventura as novas [JF]. Isto aqui é que é a questão fundamental. 

Nós temos de defender os interesses das populações, foi para isso que fomos eleitos e das populações de 
Palmela, foi para isso que fomos eleitos. Não fomos eleitos para defender interesses de mais nada. Foi 
Palmela, as populações de Palmela, os serviços de proximidade em Palmela, o trabalho dos autarcas de 
Palmela e as necessidades que as populações de Palmela sentem em ter as suas autarquias próximos de si e 
é para isso que aqui estamos todos e só por isso. Portanto, queria-vos agradecer porque também como 
autarca gosto de sentir que a população se interessa por estes problemas, está connosco na defesa, na 
unidade, na defesa deste concelho e na defesa das suas [JF’s] que é do melhor que o Poder Local pode ter.  

Ouvimos aqui os cinco Presidentes de [JF], e retirando algumas coisas que aqui foram ditas por algum, que 
aproveitando-se muitas vezes destes locais e destes problemas, para alavancar outros interesses que não os 
interesses de Palmela. Deixo-vos aqui uma certeza: o [PS] e os Deputados Municipais do [PS] estarão 
sempre na primeira linha de combate na defesa dos interesses das populações de Palmela, porque foi para 
isso que fomos eleitos e não para outras coisas. Fomos eleitos para defender um concelho mais dinâmico, 
com maior participação local e sobretudo com melhor qualidade de vida. E o que esta lei põe em causa é 
essa mesma qualidade de vida, é essa mesma participação, é no fundo a cidadania ativa e a Democracia 
que é o melhor bem que nós temos, porque não basta falar de «Vinte e Cinco de Abril» é preciso praticar a 
Democracia, é preciso aproximar os eleitos do povo e é preciso pôr as populações a participar na vida 
democrática.” 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“Sr. Presidente, permita-me em relação à intervenção da Sra. Membro da Assembleia [Municipal] do [BE] 
dizer o seguinte: nós não temos medo nenhum de auscultar a população, nunca tivemos. Achamos que o 
referendo é obviamente é juridicamente possível mas pensamos e dizemo-lo já numa outra Assembleia que 
é politicamente irrelevante. Além do mais podia ter um outro problema jurídico, se houvesse um não 
pronunciamento no sentido jurídico, mas se houvesse um referendo que apontasse num determinado 
sentido qualquer que ele fosse e se eventualmente ele fosse contraditório com a expressão livre que os 
Membros desta Assembleia têm, ficávamos numa situação de impasse, ou seja, os Membros da Assembleia 
não teriam necessariamente de se expressarem no mesmo sentido do referendo. Por outro lado, nós 
consideramos que o referendo em algumas matérias é importante, quando estamos a falar em questões de 
natureza ético-moral, como por exemplo o aborto, que são questões transversais à sociedade até para além 
das questões ideológicas, estamos de acordo com o referendo. Já não estamos de acordo com o referendo 
sobre regionalização, que deu aquele resultado péssimo que deu porque estamos a falar de uma matéria em 
que a [AR] se podia se devia ter pronunciado sobre ela. Portanto, com toda a simpatia mas dizer que de 
facto nos demarcamos do referendo apenas por esta razão. Não temos nenhum receio de ouvir o povo, 
nunca o tivemos. Achamos é que politicamente é irrelevante o referendo numa matéria destas. 

Quanto à intervenção do Sr. Membro do [CDS-PP], esse eufemismo da agregação para esconder a palavra 
extinção já é conhecido, é aquela que o Governo utiliza e que o senhor aqui foi a voz do dono, no sentido 
político da palavra. Porque o que estamos a falar é efetivamente da extinção. É assim, o território não 
desaparece, a freguesia do resultado de uma agregação como território não desaparece mas desaparecendo 
o órgão político que é a [JF] obviamente à uma extinção do órgão político. Esse eufemismo é apenas uma 
falta de franqueza e frontalidade de assumir que estamos a falar numa extinção no sentido literal da 
palavra, no sentido simples ou para utilizar uma palavra de português mais comum, vamos acabar com 
freguesias. Mais simples, as pessoas percebem, não vale a pena falsos eufemismos. 

Depois, só finalmente dizer, Sr. Membro do PS, penso que se referia provavelmente a alguma das nossas 
intervenções, nós aqui e neste fórum realçamos aquilo que nos une neste momento hoje aqui, Assembleia 
Municipal, e congratulamo-nos com este consenso que conseguimos encontrar, francamente, e esta é a 
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nossa principal questão hoje aqui. Mas, permita-me também com a mesma franqueza, a que nos separemos 
daquilo que nos diferencia. Nós nunca faríamos em Lisboa aquilo que os senhores fizeram. Foi um péssimo 
exemplo político para aquilo que se passou também no país, que foi exatamente defenderem e aplicarem a 
extinção de freguesias. 

Finalmente, só uma última nota, talvez algumas pessoas menos atentas a esta matéria possam não estar 
conhecedoras. É que independentemente daquilo que aqui for hoje aprovado, do que for aprovado - enfim, 
o sentido de voto o dirá - relativamente ao pronunciamento, se este pronunciamento for no sentido em que 
foi lido esta moção, se for, e eu penso que sim que vai sê-lo naturalmente, ou seja, na manutenção das 
cinco freguesias, dizer que para o Governo isto tem uma equiparação a não pronunciamento. Ou seja, para 
o Governo tanto vale que nós nos pronunciemos neste sentido, como simplesmente não realizássemos esta 
Assembleia ou não disséssemos nada. E isto diz tudo do que é que politicamente este Governo expressa, o 
que é que ele representa e o que é que ele pensa dos órgãos autárquicos e da dignidade que este órgão 
devia ter e todos os outros que pelo país existem, e que aqueles que não se pronunciam de acordo com os 
parâmetros da lei, isto é equiparado a um não pronunciamento. E sobre isto [infelizmente] não há mais 
nada a dizer se não merecer o nosso mais veemente desagrado e sinal de protesto político perante uma 
matéria desta natureza.” 

 

O Sr. João Completo Costa do PS: 

“Sr. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Vereadores, Membros da Assembleia, caros munícipes. 

Esta medida não é um motivo isolado, esta é uma medida que é prática deste Governo, ou seja, é gerir o 
país a régua e esquadro sem sensibilidade social, sem sensibilidade cultural. Podemos pensar que isto é algo 
que aparece desgarrado de tudo o resto, mas não, isto enquadra-se numa política neoliberal deste Governo. 
Eu pessoalmente não sou fundamentalista e não defendo que não se extinga uma única freguesia neste 
país. As coisas não podem ser feitas é a régua e esquadro. Tem que se ter em conta a realidade, as 
realidades das populações, se é uma população do interior ou se é uma população urbana. E eu 
pessoalmente defendo que são mais necessárias as [JF’s] no interior ainda do que nas zonas urbanas 
porque é aí que as pessoas se encontram mais isoladas e é aí que muitas vezes a [JF] é o aconchego dessas 
populações. É ela que dá resposta às necessidades por vezes mais básicas dessas populações. E portanto, 
no que toca a Lisboa, Lisboa foi uma reforma muito anterior a esta lei, acho que foi bem feita e para quem 
conhece bem Lisboa, eu por acaso nasci em Lisboa, já estou na Quinta do Anjo já vivo na Quinta do Anjo há 
uns bons anos, mas nasci em Lisboa e quem conhece por exemplo o Vale de Santo António em Lisboa, o 
Vale de Santo António são três freguesias. Isto não faz sentido. Agora as coisas não podem ser feitas a 
régua e esquadro, têm que se ouvir as populações, tem que se ter em conta a realidade local. E é sobre 
esse aspeto e eu concordo perfeitamente cem por cento, portanto não venho aqui trazer alterações a esta 
pronúncia – senão o Sr. Presidente matava-me já – saímos daqui há uma da manhã, concordo cem por 
cento mas eu acho que nós deveríamos falar aqui mais e deixo esta mensagem para o futuro em Palmela, 
no concelho e vamos imaginar o que é que se passássemos de cinco para quatro freguesias se 
agregássemos, extinguíssemos, ou seja, se matematicamente se fizéssemos cinco menos um igual a quatro. 
Pronto, agora não sei se isto é fusão, se é agregação ou o que for é menos uma, é menos uma. E vamos ver 
qual seria na prática o impacto desta medida. Vamos ver, ninguém por certo está a imaginar que Pinhal 
Novo fosse a freguesia a extinguir ou a juntar a outra. Não passaria pela cabeça de nenhum ilustre deste 
país. Ora bem, vamos deixar o Pinhal Novo de lado e sobram quatro, sobra Marateca, Poceirão, Quinta do 
Anjo e Palmela. E por proximidade nós pudemos pensar em Palmela, Quinta do Anjo. Ora bem, se isto 
acontecesse na prática nós estávamos a esquecer duma coisa. Primeiro, em termos históricos o [Fernando 
Baião da CDU] há pouco acho que falou em mil oitocentos, não foi bem o que tu disseste, eu pela recolha 
que fiz eu acho que, embora, não com o nome freguesia, como também a Ana [do BE] falou há pouco, mas 
com uma estrutura muito próxima de freguesia, Palmela vem desde o início da nacionalidade, portanto, mil 
cento e quarenta e sete, penso eu. Deste ponto de vista nós estávamos a esquecer este aspeto histórico. 
Por outro lado, Quinta do Anjo em termos económicos é a freguesia que em Portugal mais contribui para o 
PIB (Produto Interno Bruto). É uma freguesia em expansão, em crescimento. Todas as freguesias nos 
últimos anos no Concelho de Palmela têm crescido, mais o Pinhal Novo, Palmela e Quinta do Anjo e portanto 
não faria sentido juntarmos Palmela e Quinta do Anjo. E se o fizéssemos nós estávamos neste momento os 
dados de dois mil e um que são dados da [CMP] em termos de habitantes se juntássemos Palmela e Quinta 
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do Anjo nós teríamos uma [JF] para cerca de cinquenta por cento de habitantes deste concelho (quarenta e 
seis, quarenta e sete por cento). Isto não passa pela cabeça de ninguém. E, portanto, estas duas penso que 
estão arrumadas. E então sobra Poceirão e Marateca. Ora bem. Poceirão e Marateca logo pela distância, 
pela dimensão das duas freguesias, pela distância podem ir a mais de trinta quilómetros de distância entre 
vários pontos das duas freguesias. Por serem freguesias, embora rurais mas com caraterísticas diferentes. 
Embora a Freguesia de Poceirão seja uma freguesia bem mais recente, a Freguesia de Marateca é uma 
freguesia, também não como freguesia, mas algo que equivale a freguesia, tem mais de quinhentos anos de 
história. Portanto, em termos históricos nós estávamos digamos a também a esquecer este aspeto. E se 
formos ver em termos de área, se nós tivéssemos uma freguesia para as duas atuais freguesias, nós 
tínhamos uma freguesia que cobria mais de sessenta por cento da área do nosso concelho. Portanto, se esta 
lei fosse aplicada a Palmela era este o cenário que nós tínhamos. E foi este o contributo que eu quis trazer 
aqui, mais do que os aspetos políticos que já foram aqui abordados e excelentemente abordados pelos 
colegas que me antecederam eu queria trazer estes cenários, se isto acontecesse como seria Palmela.” 

 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“Boa noite a todos. Creio que não sou muito conhecido em Palmela embora a minha ligação a este concelho 
vem desde mil novecentos e oitenta e cinco quando fui diretor da UCAL - por acaso está aqui um 
trabalhador da UCAL (União de Cooperativas Abastecedoras de Leite de Lisboa, U.C.R.L.) desse tempo. E 
tive sempre a partir daí uma ligação a Palmela, que me levou a passar pelos Bombeiros de Águas de Moura 
durante catorze anos. 

E sobre este tema, eu devo-vos dizer que desde a primeira hora que o assunto foi ventilado na Assembleia 
Municipal e nas Assembleias de Freguesia, todas as forças políticas estiveram em acordo que no Concelho 
de Palmela, pela sua dimensão, pelo seu desenvolvimento económico, pela sua população estava bem como 
estava. Agora eu julgo que estou a falar para uma Assembleia evoluída, que pensa pela sua cabeça e não 
por aquilo que ouvem outros dizer. A lei quando é publicada é uma lei para o país. Tem que ser adaptada 
evidentemente às circunstâncias de cada região. E é isso que nós estamos a tentar fazer, com todos os 
argumentos possíveis e imaginários, para que esta lei possa não tocar no Concelho de Palmela. Mas como 
compreenderão, se a lei for aplicada, como julgo que irá ser, concelhos vizinhos com outras circunstâncias, 
em que a lei vai ter que ser aplicada, poderão questionar: “Então, mas por que é que Palmela não se aplica 
a lei como se aplica aqui?” E este vai ser o grande problema que todos vamos enfrentar. 

E eu devo-vos dizer, meus caros amigos, que com orgulho que sou português, aliás creio que somos todos, 
e não é demagogia é com sinceridade própria de um homem que tem vivido à custa do seu trabalho desde 
que me conheço, e os tempos que nós estamos a atravessar não vale a pena fazermos demagogia. 
Sinceramente não vale a pena fazermos demagogia. Eu acredito que a maioria das pessoas que nos 
governam não sabem a situação que o país está a atravessar. Sabem de números, sabem que falta dinheiro 
mas não sabem a situação que grande parte dos portugueses estão a passar. Infelizmente para todos nós, 
uns por uma razão e outros por outras, comprámos casa, comprámos carros, passeámos de férias no 
estrangeiro, temos os filhos a estudar. Meus queridos amigos, eu tenho sessenta e cinco anos, a minha mãe 
punha-me a trabalhar nos tempos das férias da escola para que eu não fosse para a malandrice. Comecei a 
trabalhar na General Electric Portuguesa como paquete aos treze anos. Ia de Entrecampos para o Rossio a 
pé para poupar um escudo, que era quanto pagava de metro. Portanto, sei o que custa a vida. Estou 
completamente solidário com todos vós, porque a população que está aqui nesta sala, não tenho dúvidas 
nenhumas, que é uma população trabalhadora, uma população dedicada e o Concelho de Palmela que me 
entusiasmou desde o primeiro dia, e está aqui um companheiro meu de partido, que é o Piçarra, que eu 
jamais me esquecerei a solidariedade, porque eu moro e vivo no Montijo. 

Meus queridos amigos, para mim o Concelho de Palmela é indiscutivelmente o concelho mais bonito do 
Distrito de Setúbal. Para mim o Concelho de Palmela tem duas riquezas fantásticas: uma é [?] automóvel, 
tem permitido ter um desenvolvimento extraordinária e receitas para que a autarquia possa ter vindo a fazer 
ao longo dos anos os investimentos que fez, o apoio que eu reconheço que é único, pelo menos no distrito 
era o único, às Associações e tem agora um que está a desenvolver-se de uma forma extraordinária que é o 
do vinho. 
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Todos nós habitamos e vivemos em Palmela, saibamos ser dignos do nosso concelho e vamos todos 
acreditar que vai ser possível manter as cinco freguesias. E isto não quer dizer que, quando nós, todas as 
forças [políticas] apoiam esta situação, a manutenção das cinco freguesias, que estejamos de acordo com a 
fórmula como elas estão a ser geridas, isso é outra coisa. Agora que eles se devem manter com esta 
configuração, devem. E faço um apelo muito grande para que todos compreendam que nesta questão não 
há PSD, [CDS-PP], [BE], PS ou CDU. Há pessoas que entendem, e todos nós entendemos, que o Concelho 
de Palmela como está, está muito bem.” 

Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Mesa colocou a proposta a votação tendo sido 
aprovada, por unanimidade e aclamação, com vinte e seis votos a favor (quinze da CDU, seis do 
PS, dois do PSD, dois do CDS-PP e um do BE). Aprovado em minuta. 

 

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

“Uma vez mais boa noite a todas e a todos. O [BE] congratula-se com esta tomada de posição desta 
Assembleia Municipal porque ela acima de tudo versa sobre a realidade que é hoje o Concelho de Palmela. E 
congratula-se porque hoje se mantem aquilo que foi a escolha dos cidadãos e das cidadãs ao longo destes 
anos. Contudo, não pudemos deixar de manifestar que esta tomada de posição deveria ter vindo da vontade 
expressa de cada cidadã e de cada cidadão do Concelho de Palmela. A defesa do referendo local, a defesa 
da realização de um momento em que as populações pudessem manifestar a sua vontade através daquele 
que é a expressão mais democrática e mais forte que existe pós «Vinte e Cinco de Abril», que é o voto, 
fortaleceria qualquer tomada de posição desta Assembleia Municipal. Cremos também esclarecer que 
independentemente de qual fosse a vontade expressa pelas cidadãs e cidadãos de Palmela, todas nós e 
todos nós eleitos nesta Assembleia Municipal mais não que faríamos do que o nosso dever, do que respeitar 
a vontade expressa das populações. Por último, referir que por exemplo na Freguesia de Milheirós de 
Poiares o referendo local foi uma realidade. Nessa localidade, Município de Santa Maria da Feira, com o 
apuramento provisório uma participação de cinquenta e quatro por cento dos eleitores inscritos. Esta 
percentagem representa a maior taxa de participação num referendo desde que foi a entrada em vigor a 
Constituição da República Portuguesa de setenta e seis. Não podemos de ter medo da Democracia, não 
podemos ter medo dos resultados da Democracia em prática, não podemos ter medo da vontade expressa 
pelos cidadãos e cidadãs.” 

 
O Sr. Presidente da Mesa: 

“Especialmente para o público, reafirmo os meus agradecimentos por terem estado presentes e não estou a 
dizer, dá-nos muito prazer, dá-nos muito prazer se continuarem, mas a verdade é que o ponto principal 
desta sessão extraordinária foi este que acabámos de discutir e votar. Mas temos também um segundo 
ponto. Também é muito importante e portanto aqueles que puderem e queiram, agradecemos imenso que 
fiquem.” 

 

 

Ponto Dois – Redução da Taxa de IMI [Imposto Municipal sobre Imóveis] a aplicar na área de 
intervenção do Gabinete de Recuperação do Centro Histórico da Vila de Palmela [GRCHVP]. 

 

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

“Apenas para esclarecer sumariamente todos os presentes. Recordo que desde há sete anos a esta parte, 
exatamente desde dois mil e seis, a [CMP] delibera e propõe à Assembleia Municipal que corrobore esta 
decisão de reduzir a taxa do IMI que é aplicado no nosso Centro Histórico para trinta por cento 
relativamente ao resto do concelho e mais vinte por cento no caso dos imóveis que estão arrendados. Estas 
medidas podendo ser consideradas simbólicas são ainda assim significativas sobretudo para os cidadãos que 
sendo habitantes e proprietários no Centro Histórico de Palmela têm tido alguma preocupação com a 
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manutenção das suas casas especialmente em boas condições. Então, o que nós propomos aqui é há 
semelhança do que tem vindo a ser feito nos anos anteriores a redução do IMI em trinta por cento e 
cinquenta por cento no caso dos arrendados, isto é, cinquenta por cento acumulando os trinta por cento 
com os vinte por cento dos prédios arrendados e informo ainda, não sendo ainda expresso nesta proposta 
mas estamos a trabalhar noutras medidas que deverão ser apresentadas em conjunto com o IMI na 
proposta de final de ano.” 

 

Sobre a proposta intervieram: 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Boa noite mais uma vez. Rapidamente com o adiantado da hora e estas formigas que aqui estão têm 
amanhã que trabalhar, queria-vos dizer algumas coisas sobre a redução do IMI no Centro Histórico [da Vila 
de Palmela – CHVP]. Efetivamente, nós apoiamos esta redução do IMI, achamos ser fundamental para a 
renovação e reconstrução do [CHVP] que tanto necessita dessa renovação e dessa reconstrução. Pensamos 
que essa renovação e essa reconstrução não se esgota na redução do IMI. É preciso fazer outras políticas, 
nomeadamente, atração do comércio e de população mais jovem. Nós estamos num Centro Histórico que 
[tem] tendência a envelhecer cada vez mais. Precisamos logicamente para isso temos que construir, para 
isso temos que renovar, mas precisamos a par disso trazer políticas ativas de atração de população jovem 
para o [CHVP], e de comércio, e de vida para o [CHVP], porque quem frequenta à noite sabe que ele tem 
pouca vida e, às vezes, não tem a vida que melhor, se calhar, indicada para o [CHVP]. Portanto, precisamos 
dar qualidade, qualidade de vida a quem já lá mora, qualidade de vida àqueles que para lá queremos atrair 
para vir morar. 

E portanto, achamos que isto é um passo, é um passo que tem sido dado desde dois mil e seis, como disse 
a Sra. Presidente, mas é um passo que nós também precisamos de saber qual é o impacto destas medidas. 
De dois mil e seis para cá têm sido sistematicamente reduzidos os IMI’s no [CHVP], e bem. Mas gostaríamos 
de ter a informação do impacto da medida no [CHVP] desde dois mil e seis. Precisamos de avaliar as 
medidas. Em política as medidas podem ser boas, e esta com certeza é uma política boa, é com certeza uma 
medida correta mas será mais correto depois, será melhor avaliado e melhor trabalhada e se calhar com 
propostas alternativas ou propostas de melhoramento, se tivermos conhecimento dos impactos dela ao 
longo dos últimos anos. Portanto, era este também o repto que nós queríamos era que nos dessem essa 
informação, que essa informação fosse disponibilizada também aos munícipes que era para sabermos 
efetivamente se estas reduções que são positivas têm tido impactos diretos na renovação e reconstrução do 
[CHVP]. 

Por outro lado, referir que há uma proposta apresentada pelos Vereadores do [PS] a quinze de fevereiro de 
dois mil e doze, que foi aceite para ser estudada, que é uma proposta exatamente sobre o [CHVP], 
recuperação e revitalização do [CHVP], e até agora penso que não houve nenhuma sequência a esta 
proposta. Ela foi aceite para ser estudada, para ser abordada porventura também com os serviços, mas 
efetivamente até hoje, quinze de fevereiro até hoje, não houve qualquer resposta e também gostaríamos de 
saber em que ponto é que está esta situação.” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Mais uma vez, muito boa noite. Venho aqui expressar uma dúvida relativamente que se colocou ao nosso 
grupo [CDS-PP] relativamente à proposta no que diz respeito aos locais arrendados pela sua majoração. Não 
entendemos muito bem esta situação, gostaria que fosse explicada, quando diz que da redução de trinta por 
cento sobre a taxa acresce ainda uma redução, pensamos que ao ler, que acresce ainda uma redução de 
vinte por cento. Não sei se é isso, por isso não entendemos por que é que quem tem rendimento tem mais 
benefício do que apenas quem habita o seu lar. É uma dúvida que deixamos aqui a esta Assembleia. 

Nomeadamente também diremos, que ao longos dos últimos anos, temos vindo a questionar a forma como 
é feita esta diminuição da taxa no [CHVP] ainda que teremos que ter em consideração qual é o objetivo da 
diminuição da taxa no [CHVP] relativamente às restantes habitações e lares do nosso concelho. Julgamos e 
pensamos que não estamos enganados, que é porque é necessário dinamizar um Centro Histórico que está 
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junto ao castelo, que é um nosso ex-líbris de turismo e que de certa forma irá dinamizar toda a área da Vila 
de Palmela e que envolve a área de influência do castelo, e daí haver mais visitantes, mais turismo e se 
essas habitações estiverem em condições, isto talvez seja um incentivo. 

No entanto, temos vindo ao longo desde que fomos eleitos há três anos a questionar a situação de imóveis 
devolutos, em ruínas que estragam a qualidade de vida aos habitantes e que em nada atraem os turistas - 
com certeza que ninguém vem cá de propósito visitar e que vai por uma rua e veem prédios em ruínas - 
então qual é o incentivo quando este incentivo não é discriminado positivamente para aqueles que 
realmente cuidam dos seus imóveis, para aqueles que embelezam os seus imóveis ou para aqueles que 
apenas deixam os imóveis por pintar ou os deixam devolutos, em ruínas e que só servem para tornar 
insalubre, como ninho de ratos, etc. prejudicando a vida dos outros vizinhos.  

Daí que nós proponhamos, e já de outras Assembleias aqui propusemos, que para aqueles edifícios - e em 
Assembleias anteriores foi-nos dito que era impossível, mas pela proposta apresentada já se diz aqui que 
afinal os devolutos vão pagar uma taxa normal – o que nós preconizamos e temos vindo a preconizar 
sempre, é que aqueles que são devolutos, não estão habitados, que estão em ruínas, que causam má 
vizinhança, se aplique a lei. E a lei diz que “os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, 
podem majorar até trinta por cento a taxa aplicável a prédios urbanos degradados, considerando-se como 
tais os que, face ao seu estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam 
perigar a segurança de pessoas e bens envolventes.” É esta aqui a nossa proposta e penso que talvez no 
próximo ano seja aceite, se não for já hoje.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Sra. Presidente, é apenas aqui uma questão. A proposta em discussão refere que há redução em trinta por 
cento do IMI para quem é detentor, para quem é proprietário de um imóvel. Se esse proprietário não 
habitar essa habitação e/ou a arrendar tem um benefício de vinte por cento. E a questão que o [BE] coloca 
é: por que é que o simples facto da casa estar a ser bem cuidada e estar a ser habitada, 
independentemente de ser o proprietário a fruir dessa habitação ou estar arrendada a outrem, não vigora o 
mesmo benefício? E em segundo lugar, se não poderia ser criada exatamente com um extra benefício, 
chamemos-lhe assim, uma Bolsa Municipal de Habitação onde fossem entregues as pessoas que por motivos 
vários não conseguem ou não querem habitar o CHVP ou não têm possibilidades de manter aquela casa de 
colocar nessa Bolsa de Habitação e permitir a criação no Concelho de Palmela e principalmente na zona [do 
CHVP] dum mercado a custos controlados de forma a permitir a revitalização, revitalização no sentido de 
novas pessoas irem habitar no CHVP e habitá-lo de forma efetiva. Até que ponto é que a [CMP] estaria 
disponível para a criação de uma iniciativa destas?” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“A proposta contém, aliás para responder à questão colocada pelo Sr. Membro da Assembleia Piteira [do 
CDS-PP], a resposta à questão colocada, ou seja, quando nós dizemos ‘Que os prédios urbanos e as frações 
autónomas considerados devolutos, são excluídos dos dois pontos anteriores’, significa justamente que nós 
não estamos a aplicar aquilo que a lei também prevê que é onerar esses edifícios. Mas estamos pelo menos 
a dizer que eles não devem ter, não podem ter, não terão o benefício que é dado aos edifícios que estão 
neste caso ocupados. 

E por que é que nós não vamos mais longe? Primeiro, porque consideramos que o próprio tecido social do 
CHVP, podemos dizer económico e social que carateriza o CHVP, é relativamente frágil e portanto nós 
entendemos que não devemos penalizar mais ainda as pessoas que não conseguem ter recursos financeiros 
para melhorar as suas casas. O que dizemos é, bem, não lhes damos este benefício. E o benefício é dado a 
quem, para irmos ao ponto justamente dos trinta por cento e dos vinte por cento? O benefício é dado em 
trinta por cento de facto aos imóveis do CHVP desde que não estejam em condições devolutas, porque se 
estiverem já não são abrangidos por esta medida. Depois, se para além de não estarem em condições 
devolutas, ainda por cima estiverem arrendados nós aumentamos esse benefício, digamos assim, por quê? 
Ou seja, diminuímos o montante do IMI porque queremos estimular o arrendamento no CHVP. A uma casa 
arrendada estão associadas normalmente melhores condições da sua habitabilidade. É isto que se pretende. 



 

                    Mandato 2009/2013 

Ata N.º 27 

   
MOD AMPF009 Pág 25/25 

Pretende-se estimular o senhorio a que ele possa fazer melhoramentos nas casas que tem, nomeadamente 
que tem arrendadas. Isto constitui o quê? Constitui também um aumento da qualidade de vida, ou seja, da 
melhoria das condições objetivas de vida das pessoas que estão nas casas alugadas. Portanto, no fundo há 
aqui uma interação entre as várias medidas. 

Nós, relativamente ao conjunto de outras práticas possíveis, nós temos dito, e é verdade que o estamos a 
fazer, nós temos tentado conciliar a nossa política de estímulo à habitação e ocupação no CHVP com 
naturalmente as outras medidas que procuramos implementar no concelho. E o que é que nós fazemos no 
conjunto do concelho? Temos uma atividade que procura, neste caso, tratar de forma mais positiva 
justamente as atividades económicas, as pequenas atividades económicas, que é como quem diz as 
empresas, as pequenas empresas. Isto é válido para os comércios. Isso acontece em todo o concelho, não 
especificamente no CHVP, mas é uma das medidas que nós consideramos exatamente de estímulo ao 
desenvolvimento e à atividade económica no concelho. Mas para falarmos dos estímulos que damos ao 
CHVP podíamos falar de uma diversidade, duma imensa diversidade de outras ações que ali praticamos, 
desde as obras que estamos a fazer e que procuram recuperar naturalmente espaços que são 
essencialmente espaços públicos, mas essa é a nossa obrigação, é a nossa responsabilidade. Para isso 
temos o conjunto de obras que todos conhecem hoje, algumas já com solução, já com fim à vista, outras 
ainda numa fase bastante, enfim, de grande agitação de terras, digamos assim. Mas temos sete obras já 
[concluídas], desculpem, ia falar-vos do IMI. Portanto, temos um conjunto de obras que decorrem do QREN 
[Quadro de Referência Estratégico Nacional] que está em execução. Temos obras na via pública, temos 
obras nas infraestruturas, temos obras em edifícios, temos obras no castelo, tudo isto tem que ver com o 
CHVP. Tudo isto contribui, direta ou indiretamente, para a revitalização do CHVP e para ali considerar 
condições de vida mais atraentes para as nossas populações. 

Depois em relação à aplicação desta medida, nós temos nesta medida concreta de minoração do IMI, nós 
temos setecentos e treze prédios abrangidos por esta medida. Estes setecentos e treze prédios significam 
quatrocentos e sessenta e sete proprietários, ou seja, porque há proprietários que naturalmente têm mais 
do que um prédio.” 

 

Terminadas as intervenções o Sr. Presidente da Mesa, colocou a proposta a votação tendo sido 
aprovada, por maioria, com vinte e três votos a favor (quinze da CDU, seis do PS e dois do PSD) 
e três abstenções (dois do CDS-PP e um do BE). Aprovado em minuta. 

 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Meus senhores, antes mesmo de terminar, só uma palavrinha. Era para renovar os meus agradecimentos, 
especialmente às Sras. Munícipes e [Srs.] Munícipes aqui presentes e dizer-lhes que nós hoje vivemos uma 
noite que me parece que ficará na nossa memória porque Palmela sobre responder a este desafio e a vossa 
presença foi calorosa para todos nós. Portanto, eu sei que é impossível pedir-vos para assistirem a todas as 
reuniões de Assembleia Municipal e as reuniões de Câmara, sei porque até algumas são, e digo 
sinceramente, são maçadoras, muito maçadoras mas sempre que possam venham. Muito obrigado a todos.” 

 

Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão pelas vinte e 
três horas e quarenta e cinco minutos do dia dez de outubro 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, dez de outubro de dois mil e doze. 

 


