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Mandato 2009/2013 

Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Palmela 

Realizada no dia 14 de fevereiro de 2013 

Ata N.º 30 

 

No dia catorze de fevereiro de dois mil e treze, pelas vinte e uma horas e vinte minutos, no Auditório da 
Biblioteca Municipal em Palmela, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal do Município de Palmela, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

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

 

Ponto Dois – Alteração aos Estatutos da Palmela Desporto, EEM [Palmela Desporto, Empresa Local de 
Promoção do Desporto, Saúde e Qualidade de Vida, E. M.  Unipessoal, Lda.]; 

 

Ponto Três – Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela; 

 

Ponto Quatro – Participação do Município de Palmela na constituição da Rede Intermunicipal de 
Cooperação para o Desenvolvimento; 

 

Ponto Cinco – Alteração ao Protocolo de Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de S. 
Pedro de Marateca; 

 

Ponto Seis – Assunção dos compromissos plurianuais resultantes do Acordo de Transação, e respetivos 
anexos, entre a Câmara Municipal de Palmela e a SIMARSUL – Sistema Integrado Multimunicipal de Águas 
Residuais da Península de Setúbal, S.A., nos termos da alínea c) do número um do artigo sexto da Lei 
número oito de dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro; 

 

Ponto Sete – Reconhecimento do relevante interesse público na área do Município para efeitos de isenção 
de pagamento de taxas municipais de edificação/obras, Reqte: Centro Social de Palmela, Proc.º: E-
Quatrocentos e Sete barra Sessenta e Dois CH, Local: Palmela; 

 

Ponto Oito – Reconhecimento do relevante interesse público na área do Município para efeitos de isenção 
de pagamento de taxas municipais de edificação/utilização, Reqte: Associação dos Lares dos Ferroviários, 
Proc.º: E-Setecentos e Três barra Zero Seis, Local: Pinhal Novo; 

 

Ponto Nove – Afetação formal ao domínio público de parcela de terreno com seiscentos e trinta e dois 
vírgula onze metros quadrados, em Pegarias de Cima, Freguesia de Palmela; 

 

Ponto Dez – Desafetação do domínio público de parcela de terreno com a área duzentos e vinte e nove 
metros quadrados, em Venda do Alcaide, Freguesia de Palmela. 
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A Mesa foi constituída pelo seu Presidente, Sr. Vítor Manuel Barrocas Borrego, pelo Primeiro Secretário, 
Simplício Joaquim Guerra Piteira e pelo Segundo Secretário, Sr. Mário Chitas Lança. 

 

Feita a chamada verificou-se a ausência de: 

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

• Sra. Maria Fernanda Pereira Esfola Santos do Partido Socialista (PS); 

• Sr. Fernando Miguel Santos Nascimento do Centro Democrático e Social – Partido Popular (CDS-PP); 

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

 

Presentes, em representação do Executivo Camarário: 

• Sra. Presidente Ana Teresa Vicente; 

• Sr. Vereador Álvaro Amaro; 

• Sra. Vereadora Adília Candeias; 

• Sr. Vereador Adilo Costa; 

• Sr. Vereador Luís Miguel Calha; 

• Sra. Vereadora Maria da Natividade Coelho. 

 

Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa informou que a Sra. Maria Fernanda Pereira Esfola 
Santos, Presidente da Junta de Freguesia de Marateca, justificou a ausência, por motivos pessoais, 
fazendo-se substituir pelo Sr. José Casimiro Martins, Tesoureiro da Junta de Freguesia de Marateca. 

 

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

• A Sra. Ana Cláudia Romão Manuelito Nunes dos Santos da CDU apresentou pedido de 
suspensão de mandato, por motivos profissionais, a partir de um de fevereiro de dois mil e treze e 
por um período de cento e oitenta dias. Em sua substituição foi convocado o Sr. Luís Manuel 
Paciência Pato que se encontrava presente; 

• A Sra. Ana Cristina Alves da Mota e Cunha do PS apresentou pedido de renúncia ao mandato, 
por motivos pessoais, a partir de dois de janeiro de dois mil e treze; 

• O Sr. Vereador José Carlos de Sousa justificou a sua ausência, por motivos pessoais.  

 

No seguimento, o Sr. Presidente da Mesa informou o seguinte: 

“E entretanto, agora mesmo também, recebi uma mensagem e pede-me para eu a ler e eu vou ler. Diz 
assim, e eu vou ler taxativamente como está escrito: ‘Boa noite, Sr. Presidente. Lamento, mas por motivos 
de saúde não poderei estar presente na reunião desta noite. Cumprimentos ao Sr. Presidente e a todos os 
colegas e Executivo da Câmara Municipal. Faço votos para que a sessão decorra pelo melhor. Se me 
permite, despeço-me, Sr. Presidente, com um grande abraço. Fernando Nascimento.’” 

 

Pelo exposto, a falta do Sr. Fernando Miguel Santos Nascimento do CDS-PP foi considerada 
justificada. 
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De imediato, procedeu-se à tomada de posse do Sr. Luís Manuel Paciência Pato da CDU, que após 
juramento de honra e assinada a respetiva ata, que ficará apensa à presente, foi empossado no cargo. 

 

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

 

No seguimento, o Sr. Presidente da Mesa colocou à aprovação as minutas das Atas números vinte e um, 
vinte e dois e vinte e quatro, datadas de vinte e três de fevereiro de dois mil e doze, vinte e oito de março 
de dois mil e doze e vinte e quatro de maio de dois mil e doze, respetivamente, dispensando-se a sua leitura 
em virtude de terem sido previamente distribuídas. Foi dada a palavra aos Srs. Membros presentes para as 
intervenções que considerassem oportunas. 

 

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

 

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

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“No que diz respeito aos Srs. Munícipes, a quem renovo os cumprimentos, se alguém dos Srs. Munícipes 
presentes quer intervir, porque é efetivamente neste período que se intervém. Da parte dos Srs. Munícipes 
não há ninguém, não há nenhum Sr. Munícipe que quer intervir?” 

 

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

 

No seguimento, informou o Sr. Presidente da Mesa que foram presentes à Mesa cinco moções – duas da 
CDU, duas do PS e uma do BE. Posteriormente, a CDU apresentou mais uma moção. 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Se não [houver] outras intervenções, eu tenho aqui as moções e começo por uma, que até sou eu de facto 
que a apresento. Se tiverem de acordo podíamos começar por aí. Então eu vou ler o mais rapidamente que 
me for possível a seguinte moção.” 

 

 

Moção da CDU sobre o Poder Local 

Tomou a palavra o Sr. Presidente da Mesa para apresentar a moção, que ficará apensa à ata. 

 

No seguimento, pediu a palavra o Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Antes de mais cumprimento os presentes. E há aqui uma coisa, a mim como representante do [CDS-PP] e 
penso que a todos os elementos desta Assembleia que devia ser estranha, que é uma apresentação de uma 
moção do Sr. Presidente da Assembleia, sem se ter feito anunciar como representante da moção e sem que 
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esta moção esteja dito por quem é apresentada. Há aqui algo muito estranho neste início de Assembleia! Eu 
gostava que houvesse um bocadinho mais de decoro Sr. Presidente!” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“O senhor não percebeu, mas a moção é apresentada pelo Presidente da Assembleia Municipal.” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Mas o senhor não disse, o senhor não disse.” 

 

Colocou o Sr. Presidente da Mesa a moção a admissão, tendo sido admitida por maioria, com vinte e três 
votos a favor (quinze da CDU, seis do PS, dois do PSD) e um voto contra do CDS-PP. 

 

Sobre esta moção interveio o Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Boa noite a todos os Membros desta Assembleia, boa noite Sra. Presidente, Srs. Vereadores, Sr. Presidente. 
É muito rápido. Há uma moção de teor muito idêntico, mas sobre o mesmo assunto, com algumas 
diferenças, apresentada pela Bancada do [PS] e acho que deveriam ser postas as duas seguidas. Ou seja, 
uma imediatamente à outra para que a gente se pudesse concentrar nestes temas, a discussão se baseasse 
aqui nestas duas moções, até porque eu não noto aqui contraditório entre as duas. Há aqui algumas 
diferenças de linguagem, que é natural, mas os objetivos finais são idênticos e, portanto, se se pudesse 
agora apresentar a outra, a nossa moção, acho que simplificava os trabalhos e podia depois abrir-se o 
período de discussão sobre esta temática.” 

 

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

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Eu estou de acordo, mas eu tinha lido o título da moção, penso que é esta ‘O logro da Reforma 
Administrativa do Território’ e pensei que fosse sobre o assunto das freguesias ainda. Mas se é o mesmo, 
admito que sim se o Plenário não vê inconveniente eu peço para o [PS] ler e depois discutimo-las em 
conjunto.” 

 

Não havendo intervenções, foi a moção submetida a votação, tendo sido aprovada, por maioria, 
com vinte e dois votos a favor (quinze da CDU, seis do PS e um do BE) e três contra (dois do 
PSD e um do CDS-PP). 

 

 

Moção do PS sobre “O Logro da Reforma Administrativa do Território” 

Tomou a palavra o Sr. João Completo Costa do PS para apresentar a moção, que ficará apensa à ata, e 
que foi admitida por unanimidade, com vinte e cinco votos a favor (quinze da CDU, seis do PS, dois do PSD, 
um do CDS-PP e um do BE). 
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O Sr. Presidente da Mesa: 

“Entretanto há aqui uma terceira moção que me foi apresentada pelo [BE], pela Sra. Deputada Ana Sartóris, 
que também tem que ver com esta, aliás, com estas duas que acabámos de ler. Aquilo que eu pergunto à 
Sra. Deputada é se quer fazer o favor de a ler e depois nós discutimo-las as três em conjunto porque são de 
facto basicamente iguais e depois votamo-las separadamente, como tem que ser.” 

 

Não havendo intervenções, foi a moção submetida a votação, tendo sido aprovada, por maioria, 
com vinte e dois votos a favor (quinze da CDU, seis do PS e um do BE) e três contra (dois do 
PSD e um do CDS-PP). 

 

 

Moção do BE “Em Defesa da Democracia Local” 

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

 

Não havendo intervenções, foi a moção submetida a votação, tendo sido aprovada, por maioria, 
com vinte e dois votos a favor (quinze da CDU, seis do PS e um do BE) e três contra (dois do 
PSD e um do CDS-PP). 

 

 

Moção da CDU “Em Defesa da Água Pública” 

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

 

Sobre a moção intervieram: 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Na minha intervenção em apreço desta moção da CDU em muito breves palavras tenho a dizer o seguinte. 
Se fosse só uma questão de semântica a água era pública, ponto final parágrafo. Mas há aqui muitas mas. E 
o que os senhores querem dizer nesta moção é a forma administrativa como deve ser gerida a água, a água 
pública, e como é que ela deve chegar ao consumidor. E é disso que estamos aqui a tratar e não de outra 
coisa. E não é necessário estarmos aqui a disfarçar sentimentos. São, e é apenas uma questão de política e 
de ideologia de como essa água pública deve ser administrada. E perante esta situação podia apenas dizer, 
por exemplo, que havendo meios de transporte da água ela é obrigatoriamente feita a [ligação], tem que 
ser feita obrigatoriamente e está até estabelecido penalizações para o não uso da água que é transportada 
em ligação de rede pública. Portanto, o que é que é a água pública? A água pública é aquela que deve estar 
em condições de ser consumida pelos consumidores e quem a vai gerir, e quem a vai pôr em condições dela 
ser, de se estar realmente em condições de ser consumida é e deverá ser dito isso em lei. 

Perante aquilo que estamos aqui a debater nesta moção é uma questão ideológica e por isso nós, eu 
enquanto representante aqui do [CDS-PP] hoje, iremos votar contra esta moção. Não num sentido de dizer 
que, num sentido ancestral de que todos os meios, recursos hídricos são públicos, aí sim são públicos. Se eu 
tiver um rio a correr à minha porta eu posso usar essa água mas sou obrigado a ligar um contador à rede 
pública. É isso que aqui está em causa, meus senhores.” 
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O Sr. José Charneira da CDU: 

“De facto, o Sr. Membro da Assembleia tem toda a razão. Isto é uma questão ideológica. E é isso mesmo. 
Agora não há dúvida que a água é um recurso que é público e deve ser de todos e deve ser gerido de modo 
a servir todos da mesma forma, não é pagar. A grande diferença é que, quando se torna a água num 
negócio as coisas mudam porque depois aí temos os mercados a funcionar e aí é que é o problema. E por 
isso é que nós defendemos que a água é pública, a água que é um recurso natural, a água que é um 
monopólio natural, como eu ouvi há pouco dizer e é verdade, tem que ter uma gestão pública, porque não 
pode ter uma gestão privada. Porque não pode depender de as pessoas terem dinheiro para pagar a água 
ou não a água. Portanto, o recurso tem que ser gerido de forma pública porque só assim é que é possível 
fazer uma gestão equilibrada e sustentável desse recurso. E portanto é isso que nós defendemos. 

Aliás, em todos os países, curiosamente nós estamos sempre em contraciclo, em todos os países neste 
momento onde há água privada ou concessão de águas a privados, que é a mesma coisa, estão a andar 
para trás, estão a retirar as concessões e estão a pôr a água pública outra vez, e a gestão da água pública 
outra vez. Nós aqui estamos ao contrário, estamos a avançar e a querer dar a concessão da água pública, 
de um recurso de um monopólio natural aos privados. 

Curiosamente, ou não, foi o Governo do Dr. Durão Barroso que fez aquela liberalização do Mercado dos 
Combustíveis porque os combustíveis iam baixar, o Mercado funcionava e portanto havia concorrência, iam 
baixar. Daí para cá nunca mais pararam de aumentar e ninguém repara nisso, quer dizer só os 
consumidores é que reparam. Estamos à beira de nos acontecer o mesmo com a eletricidade e com o gás. A 
liberalização, os Mercados a funcionar, significa que de três em três meses isto vai tudo aumentar e com a 
água seria exatamente a mesma coisa e, portanto, a água começaria a aumentar. 

A água, a gestão dos resíduos que está em curso, a privatização era para ser feita até ao final deste mês de 
fevereiro, já não vão conseguir mas o objetivo passou agora para abril, entregar aos privados a gestão dos 
resíduos e quem tiver dinheiro paga, quem não tiver dinheiro não bebe água, tem que tratar os resíduos que 
produz em casa ou no quintal, ou na varada ou por onde for e portanto é contra isto que nós estamos 
contra. Sendo estes monopólios naturais têm que ter, é a única forma de assegurar que sejam feitos de uma 
forma equitativa e socialmente justa e têm que ser geridos de forma pública.” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Só para aludir aqui uma situação que eu até acho interessante. Numa câmara aqui ao lado também CDU, 
Partido Comunista [PCP - Partido Comunista Português], com uma empresa de águas com concessão 
privada que já lá vão em dois mandatos e engraçado chegaram lá e continua a ser a água gerida por 
privados. Não vejo onde é que está esta questão de levantarmos aqui o não uso de gestão privada de um 
bem que é comum. A água dos munícipes de Setúbal continua a ser pública quando a pagam, assim como 
nos de Palmela quando pagam e pagam e pagam bem porque também pagam os resíduos sólidos, etc. e 
podendo lá ter se calhar fossas séticas ali ao lado que já tinham há muito tempo, mas têm que pagar. Se 
pagam a uns ou se pagam a outros aqui o que está em causa é a qualidade do bem e a forma racional como 
ela é fornecido ao consumidor. E daí nós estarmos contra esta moção.” 

 

O Sr. José Charneira da CDU: 

“Bom, em relação à questão do município aqui ao lado, deve-se estar a referir a Setúbal, não é? Já agora 
convém recordar que foi uma coisa contra a qual nós sempre votámos e foi uma concessão quando o [PS] 
estava à frente da câmara. Portanto, foi uma concessão por trinta anos. Nós sabemos o que é que estas 
concessões por trinta anos – pois o problema é que não se conseguem rasgar. É que quem faz esses 
acordos normalmente deixa-os blindados. 

E já agora, houve hipótese, houve hipótese no que se refere nomeadamente à SIMARSUL, é uma parte das 
Águas do Sado (Águas do Sado - Concessionária dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Saneamento 
de Setúbal, SA), houve hipótese antes da privatização total das Águas do Sado, da SIMARSUL e as Águas de 
Portugal [Águas de Portugal, SGPS, SA] reverterem essa parte para o Sistema e não o quiseram fazer, 
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deixaram privatizar de propósito. E portanto as Águas do Sado neste momento é [Grupo] SOMAGUE e a 
AQUAPOR [AQUAPOR - Serviços, SA] e convém recordar de facto que foi o [PS] que fez isso. 

E também convém recordar já agora, que eu tive algumas discussões na altura com o Sr. Membro da 
Assembleia Braz Pinto em que dizia ‘Bom, uma concessão não é a mesma coisa.’ Pois, é que nestes sistemas 
uma concessão é exatamente entregar aos privados, para sempre, aquele bem e aquele recurso. Porque 
ninguém acredita que um Sistema ao fim de trinta anos haja possibilidades de regredir e voltar atrás e 
agarrar desde o início no Sistema. Não há hipótese, quando se faz uma [concessão], por isso é que nós 
também somos contra as concessões e defendemos claramente a gestão pública dos municípios, das 
câmaras, das águas.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Esta questão da água, ao discutirmos a questão da água, estamos a discutir um bem que é essencial e que 
é essencial e nessa medida enquadra-se nos Direitos Humanos e na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. A partir do momento que estamos a privatizar um bem que é de todos e que é considerado desde 
mil novecentos e setenta e sete um bem essencial a todas as populações e que o seu acesso deve ser 
garantido indiscutivelmente e por parte de qualquer cidadão, independentemente da sua condição 
socioeconómica, isto existe, está consagrado [pela ONU – Organização das Nações Unidas] desde mil 
novecentos e setenta e sete, vem agora o Governo com a sua prepotência habitual, contestar tudo isto. Já 
não bastava todas as outras medidas, quando agora estamos a falar de um bem que é essencial, retirar a 
água a uma pessoa é o ato mais desumano que qualquer Governo alguma vez poderia ter tomado. E 
quando hoje estamos aqui a discutir esta moção apresentada pela CDU, é apenas isso, estamos a discutir o 
direito de cada cidadão e de cada cidadã ter acesso à água potável. É disto que estamos a falar. 

Quando se prevê o aumento em sede de IVA (Imposto Sobre o Valor Acrescentado) de um bem que é 
essencial para uma taxa de IVA igual a outros bem que não são essenciais, não só revela uma profunda 
ignorância do ponto de vista constitucional e dos direitos fundamentais de cada ser humano, revela também 
uma autêntica insensibilidade social relativamente àquela que é a situação concreta das portuguesas e dos 
portugueses no contexto de hoje. 

Quando as taxas de desemprego continuam a aumentar, os indeferimentos de pedidos de desemprego 
continuam a aumentar, se cortam a cada mês que passa se corta mais aos trabalhadores e às trabalhadoras, 
se cortam direitos essenciais às pessoas, já não bastava tudo isso como agora querem cortar um bem que 
tem a ver com a dignidade humana! Nós estamos a falar hoje, quando falamos da água, estamos a falar do 
contexto da dignidade humana! Esta medida do Governo, estou mais profundamente indigno e que atenta à 
dignidade humana e que é absolutamente inaceitável. Eu fico espantada quando o [CDS-PP] em diversas 
campanhas gosta sempre de se apelar do lado dos mais desprotegidos, vem defender uma medida que 
afeta também e de forma muito mais flagrante os mais desprotegidos. Como é que vai explicar a um idoso 
ou uma idosa que ‘Olhe desculpe não vai ter direito a beber água porque a sua reforma não chega para 
pagar a água.’ Acha que isto é aceitável do ponto de vista da dignidade?! Como é que alguém consegue 
defender o corte a um bem essencial à sobrevivência, à sobrevivência do ser humano e de qualquer animal 
que é o que estamos aqui a discutir hoje. O [BE] evidentemente votará a favor desta moção.” 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“É só mesmo uma nota e uma nota para o Sr. Deputado ou Membro da Assembleia Piteira Santos. É uma 
sugestão, estar talvez mais atento àquilo que dizem e escrevem alguns reputados membros do [CDS-PP], 
estou a lembrar-me concretamente do Professor Adriano Moreira que dizia há dias, criticando esta política 
neoliberal – vejam bem o Professor Adriano Moreira! – dizia que há bens que não têm preço. O conceito de 
valor e o conceito de preço não são exatamente o mesmo. E quando se [mercantiliza] um bem e se lhe 
atribui um preço, está-se a descaraterizar o valor. Isto pode ser aqui uma questão muito redonda, mas 
explica-se muito facilmente - aliás o meu Camarada Charneira [da CDU] já explicou isso bem - mas eu só o 
aconselhava a ler pelo menos, pelo menos, pelo menos, os membros do [CDS-PP] porque acho que nem 
isso o senhor consegue ler. Porque se pelo menos lesse aquilo que este homem fundador do [CDS-PP], em 
qual não me revejo como é óbvio, falava até a propósito da Saúde. Ele utilizava esta terminologia até a 
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propósito das questões da Saúde e da gravidade que é este neoliberalismo selvagem numa área tão sensível 
como a Saúde. A linguagem é dele, nem é minha. Repare que esta foi a terminologia exatamente ele numa 
entrevista à Judite de Sousa. Portanto, quando se fala da água, e o senhor consegue defender a privatização 
de um bem como a água, eu digo: a consideração política que eu tinha pelo senhor era pouca, agora ficou 
nula!” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Só para defesa da honra da bancada relativamente à intervenção da Deputada Ana Sartóris [do BE], 
quando dizia que ‘As pessoas mais pobres, os mais carenciados vão ter dificuldades em ter acesso à água 
com esta nova disposição e gestão da água’. O que está aqui em causa é a forma como é gerido o meio e 
por quem é que é gerido, e não o retirar desse meio àqueles que dele necessitam. Eu acabei de dar um 
exemplo: se eu tiver um rio a correr à porta da minha casa, eu posso usar a água do rio. Isso é um direito 
universal, nós sabemos. Mas sou obrigado a ter um contador lá na minha casa! E o Município de Palmela 
aplica-o da mesma forma que irá aplicar a empresa que vai gerir a água. Aqui a questão é de quem é que 
gere! Por acaso será que o Município de Palmela fará preços mais em conta? Não irá aplicar as taxas de IVA 
que irão sair na Lei? Lembro que o que está aqui em causa é uma Lei que foi já aplicada e redigida em dois 
mil e cinco, é a Lei cinquenta e oito de dois mil e cinco de vinte e nove de dezembro, e que transpõe para o 
ordenamento nacional Diretivas da Comunidade. Aqui a questão é evidente, como eu comecei por dizer, 
uma questão ideológica. Até compreendo o [PCP] que nunca quis estar na União Europeia, que sempre quis 
estar sozinho aqui no nosso cantinho. Talvez estivéssemos melhor, talvez não. Talvez fossemos uma Coreia 
do Norte, talvez comêssemos umas saladas de erva todos os dias e tivéssemos aí uns foguetões nucleares 
ao mesmo tempo. Mas isso são questões ideológicas e questões de como é que nos devemos afirmar. 

Relativamente ao Deputado Valentim Pinto. O Sr. Deputado Valentim Pinto gosta muito de fazer comentários 
às minhas intervenções. Isso muito me honra, mas dir-lhe-ei sempre que a questão Liberal e Neoliberal vem 
dos tempos em que foram nacionalizados os conventos e as igrejas e que é um resquício patriarcal desses 
tempos, e se calhar resvalou para o [PCP]. Muito assenta se calhar perfeitamente esse sentimento, talvez 
tenhamos Papa!” 

 

O Sr. José Charneira da CDU: 

“Só queria, já agora só aqui uma pequena nota de rodapé e depois já vou ao resto. Em Marco de 
Canaveses, o Sr. Membro da Assembleia deve saber quem era o Presidente de Marco de Canaveses - que 
agora parece que quer voltar outra vez – quem explora e quem trata da gestão da água é uma empresa 
Águas do Marco [Águas do Marco, SA] que é do Grupo AGS [AGS - Administração e Gestão de Sistemas de 
Salubridade, SA]/SOMAGUE [SOMAGUE AMBIENTE, SGPS, SA], portanto uma empresa privada. E fizeram 
um contrato tão bom, tão bom, uma concessão tão boa, tão boa, que o Município de Marco de Canaveses 
acabou por ser condenado por um Tribunal Arbitral a pagar dezasseis milhões de euros a título de reposição 
de equilíbrio financeiro a esta concessionária. Por quê? Quer dizer, aquilo que estimaram em termos dos 
consumos disseram assim: ‘Bom, a gente vai gastar um milhão de metros cúbicos de água.’ Afinal, azar, só 
conseguiram vender meio milhão. E portanto, a empresa foi para tribunal e o Concelho de Marco de 
Canaveses teve de pagar dezasseis milhões de euros. Trata-se aqui de uma boa gestão não só de uma 
câmara como da água pública! 

Agora a questão não tem a ver com quem faz a gestão. A questão tem a ver como se faz a gestão e qual é 
o objetivo da gestão. E se nós fizermos uma gestão pública da água, nós o que sabemos é que todo o 
dinheiro que se recebe, além de se ter a preocupação de criar tarifas sociais - e já agora Palmela tem na 
área metropolitana das tarifas mais baixas, aliás neste momento tem, tirando Alcochete mas Alcochete é um 
caso de estudo porque é um Sistema muito pequenino e portanto com umas especificidades muito próprias, 
tem a água mais barata da área Metropolitana de Lisboa. Além de podermos criar tarifas sociais o objetivo 
não é ter lucro com a água e isto faz toda a diferença. Por quê? Porque se tiver uma gestão privada, quem 
lá mete o dinheiro quer ganhar dinheiro, e quando ganha oito quer ganhar dez, quando ganha dez quer 
ganhar quinze, quando ganha quinze quer ganhar vinte e se tiver o monopólio, se for ele que domina temos 
quase aqui os combustíveis. ‘Então por que é que se eu ganhar vinte, se posso ganhar cem ou duzentos?! 
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Não têm a água, o problema não é meu.’ E esta é que faz toda a diferença e por isso é que nós 
defendemos, e esta do monopólio natural não é minha, eu ouvi esta dum senhor que é professor 
universitário numa conferência aí há quinze dias e que por acaso até é do PDS, vejam bem, e que dizia ele 
‘A água é um monopólio natural’, sendo um monopólio natural tem de ter uma gestão pública. Mas depois 
no fim meteu um bocado os pés pelas mãos e acabou por dizer ‘Bom, mas o melhor é entregar isto aos 
privados’. E também dentro do hábito deste Governo quando acabou a intervenção disse ‘Bom, já devido ao 
adiantado da hora, não há perguntas e não há qualquer interrogação. Isto acabou e já está a andar.’ Esta é 
que é a diferença entre a gestão da água pública e da água privada, e nós temos que dizer isso. 

Já agora só a talhe de foice e por causa da União Soviética e porque veio a troco aí com a Coreia e essas 
coisas todas, eu só queria duas pequenas notas. Ontem por acaso estava a ver um filme em casa, foi só 
uma curiosidade no Canal Hollywood, o filme era «Os Eleitos» e era sobre os astronautas americanos e 
curiosamente os americanos ficaram muito surpreendidos quando em mil novecentos e cinquenta e sete os 
russos que eram uns atrasados e umas bestas, perdoe-se-me a expressão, até puseram o primeiro homem 
no espaço, o Iuri Gagarin. Aquela gentinha, aquela sociedade que consegui em sessenta anos, reparem 
«Revolução de Outubro» de mil novecentos e dezassete, em sessenta anos modificar completamente as 
relações da sociedade e a relação entre as pessoas. Era uma sociedade com educação gratuita para todos, 
habitação gratuita para todos, emprego para todos, saúde para todos, conseguiram em sessenta anos o que 
esta sociedade desenvolvidíssima que nós temos aqui ainda não conseguiu fazer em trezentos anos ou 
quatrocentos. Esta de facto, isto merecia alguma reflexão.” 

 

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

 

 

Moção do PS “Movimento Internacional ‘One Billion Rising’” 

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

 

Sobre a moção intervieram: 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“Estava quase inclinado a desistir a favor da minha companheira de partido.” 

 

A Sra. Teresa Marta Joaquim do PSD: 

“Obrigada. Boa noite a todos. Eu confesso que eu compreendo a moção e acho que a moção é de facto 
importante mas eu vou ter de votar contra. E vou votar contra pelo seguinte: porque o que eu gostava hoje 
de ouvir aqui nesta bancada era aquilo que nós de facto podemos fazer em concreto e diariamente e 
nomeadamente para denunciar os casos de violência doméstica e no caso de agressão contra as mulheres. 
O que é que nós podemos fazer concretamente. Não digo que a moção não seja importante mas nós 
sabemos perfeitamente que é uma moção e são palavras, e as palavras como se costuma dizer «leva-as o 
vento». 

Quantas vezes é que nós ouvimos a agressividade nos prédios em que vivemos e não pegamos no telefone 
para denunciar essa situação, por exemplo, à GNR [Guarda Nacional Republicana]? Digam-me quem 
costuma fazê-lo. Muito sinceramente, este tipo de moção quando é apresentada assim é bonita, e como é 
lógico toca e como é lógico somos sensíveis para ela, mas não vai trazer nada em concreto e eu, mais uma 
vez, tenho defendido nesta Assembleia e continuo a dizê-lo que efetivamente nós estamos aqui também 
para podermos cada um de nós como seres humanos individuais integrados numa estrutura concelhia, poder 
ajudar de alguma forma! E sinceramente por aqui não encontro forma de poder ajudar, eu peço desculpa.” 
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O Sr. João Completo Costa do PS: 

“Eu peço-vos desculpa, mas as palavras que vocês vão ouvir agora não são minhas, são palavras que eu 
espero que «o vento as leve», mas que as vá distribuindo pelos ouvidos de toda a gente. Eu vou vos ler, 
peço desculpa por esta ousadia que nós tivemos, isto foi uma ousadia do [PS], mas a nossa ideia é o que é 
trazer aqui palavras de uma mulher, é uma autora desconhecida, é uma autora provavelmente brasileira, e 
digamos é a realidade, mostra um pouco o que é a realidade da violência doméstica, também um pouco os 
meios em que ela se desenvolve, por vezes a impossibilidade de sair, e aqui as razões económicas são muito 
fortes geralmente, e também um pouco a falta de apoio oficial digamos também. Vocês vão ver aqui ao 
longo deste texto que ela também fala um pouco disso. E depois queremos ser otimistas, vou vos ler um 
outro poema mais otimista também sobre o tema. Peço desculpa por esta nossa ousadia, mas o primeiro 
texto literário: 

 

Hoje recebi flores 

 

Maio 

Hoje recebi flores! 

Não é o meu aniversário 

ou nenhum outro dia especial; 

tivemos a nossa primeira discussão ontem à noite, 

e ele disse-me coisas cruéis que me ofenderam de verdade. 

Mas sei que está arrependido e não as disse a sério, 

porque ele me enviou flores hoje. 

Não é o nosso aniversário ou nenhum outro dia especial. 

 

Junho 

Ontem ele atirou-me contra a parede e começou a asfixiar-me. 

Parecia um pesadelo, mas dos pesadelos nós acordamos 

e descobrimos que não é real. 

Hoje acordei cheia de dores e com golpes em todos lados. 

Mas eu sei que está arrependido 

porque ele me enviou flores hoje. 

E não nesse dia era o Dia dos Namorados ou nenhum outro dia especial. 

 

Julho 

Ontem à noite bateu-me e ameaçou matar-me. 

Nem a maquiagem ou as mangas compridas poderiam ocultar 

os cortes e os golpes que me ocasionou desta vez. 

Não pude ir ao emprego hoje 

porque não queria que se apercebessem. 
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Mas eu sei que está arrependido 

porque ele me enviou flores hoje. 

E não é o Dia das Mães ou nenhum outro dia. 

 

Agosto 

Ontem à noite ele voltou a bater-me, mas desta vez foi muito pior. 

Se conseguir deixá-lo, o que é que vou fazer? 

Como poderia eu sozinha manter os meus filhos? 

O que acontecerá se faltar o dinheiro? Tenho tanto medo dele! 

Mas dependo tanto dele que tenho medo de o deixar. 

Mas eu sei que está arrependido, 

porque ele me enviou flores hoje. 

 

 

Setembro 

Hoje é um dia muito especial: é o dia do meu funeral. 

Ontem finalmente ele conseguiu matar-me. Bateu-me até eu morrer. 

Se ao menos tivesse tido a coragem e a força de o deixar... 

Se tivesse pedido ajuda oficial... 

Hoje não teria recebido flores! 

 

E dum poeta, José Carlos Ary dos Santos. 

 

[Mulher] 

A mulher não é só casa 

mulher-loiça, mulher-cama 

ela é também mulher-asa, 

mulher-força, mulher-chama 

 

E é preciso dizer 

dessa antiga condição 

a mulher soube trazer 

a cabeça e o coração 

 

Trouxe a fábrica ao seu lar 

e ordenado à cozinha 
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e impôs a trabalhar 

a razão que sempre tinha 

 

Trabalho não só de parto 

mas também de construção 

para um filho crescer farto 

para um filho crescer são 

 

A posse vai-se acabar 

no tempo da liberdade 

o que importa é saber estar 

juntos em pé de igualdade” 

 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“Eu tinha prescindido da palavra porque não imaginava que a minha companheira de partido fosse tanto 
contra a moção. E eu faço-lhe aqui publicamente um pedido para reconsiderar porque o que está em causa 
é realmente o sentimento pelas mulheres. 

Ao mesmo tempo eu quero dizer que isto nada, como devem imaginar, foi pensado. A todas as senhoras a 
quem eu ofereci flores, por favor não mas devolvam porque a intenção não era realmente a agressão que 
foi dita por este poema. 

Mas sinceramente, eu ao longo de toda a minha vida ensinaram-me, aprendi, a respeitar muito as mulheres. 
E como devem imaginar, sou pai, sou avô e sempre tive uma grande admiração pela minha mãe, pela minha 
mulher, pelas minhas filhas, pelas minhas irmãs e sinceramente eu acho que tudo o que nós pudermos fazer 
para combater efetivamente este ato completamente desumano, que é aquilo que está a acontecer, e a 
gente, nós diariamente através da Comunicação Social nós temos conhecimento de casos dramáticos, não 
só de mulheres como de crianças, que todos nós possamos contribuir, e aqui sim estou inteiramente de 
acordo com a minha companheira de partido Teresa [Marta Joaquim], que todos nós façamos 
concretamente, mas é concretamente, coisas para acabar com isto, porque é uma situação inacreditável. 
Como é que em pleno século vinte e um se podem cometer as atrocidades que estão a acontecer e neste 
país, não é só no estrangeiro é em Portugal! Como os últimos acontecimentos, com mães e filhos a 
suicidarem-se. Isto realmente brada aos céus! 

E isto sim acho que esta Assembleia Municipal, e por isso eu peço à minha companheira de partido que vote 
favoravelmente, se é que é pedir-lhe muito, esta moção, nesse espírito de todos contribuírem para que o 
que está a acontecer, este infanticídio, às mulheres e às crianças em Portugal e no mundo acabe o mais 
rapidamente possível. Muito obrigado Sr. Presidente e desculpe de eu ter desistido da palavra e depois pedi-
la de novo.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Antes de mais, agradecer ao Sr. Deputado José Cardoso o gesto simpático e dar-lhe apenas uma pequena 
nota – é que acertou na minha rosa favorita! 

Relativamente a esta moção, eu antes de, eu devo-lhe confessar que estou surpreendidíssima com a posição 
da Sra. Deputada do PSD. Eu compreendo que a moção, porque qualquer moção pode ser sempre, ir 
sempre mais além, mas daí um voto contra, confesso que me sinto surpreendida, de algum modo até 
incomodada. 
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Relativamente a esta moção em si aquilo que ela pretende é de facto um gesto de bondade e de ato político 
porque é isso que nós estamos a dizer, é um ato político. É de assumir, o Município de Palmela aliar-se a 
uma iniciativa que é internacional e que várias associações de defesa dos direitos das mulheres se associam. 
Portanto, nessa medida, não é um ato de somenos, poderia ir mais longe, talvez, mas não é um ato de 
somenos e não podemos reduzir qualquer iniciativa no sentido da solidariedade e no sentido de tomar uma 
atitude próativa de assunção de uma opção que é rejeitar qualquer tipo de violência contra as mulheres é 
sempre de votar a favor. E é tanto mais necessário quando hoje em Portugal temos atentados à dignidade e 
à liberdade das mulheres como foi o caso inacreditável como a mãe que viu ser retirada a custódia de sete 
dos seus dez filhos porque veja-se ousou não laquear as trompas. E isto é verdadeiramente um ato de 
violência contra as mulheres praticado pelo Estado Português! É o Estado Português que está a obrigar uma 
mulher a laquear as trompas. Como não laqueou, porque é sua opção individual daquilo que é a sua 
dignidade, aquilo que é o seu direito pessoal de optar pela sua reprodutividade, ser retiradas as crianças por 
este motivo é absolutamente criminoso. Isso sim é um crime. 

Lembrar também que quando falamos de violência contra as mulheres, falamos de violações, falamos da 
mutilação genital feminina, falamos do incesto, falamos de tráfico de mulheres, falamos da desigualdade 
existente no acesso ao trabalho, no acesso aos subsídios de desemprego, etc. A violência contra as 
mulheres não é só a violência mais gritante, é também aquela quase que pequenina que tem a ver com o 
direito de acesso a bens essenciais ou aquilo que é um direito essencial que é o do emprego. 

O [BE] votará a favor desta moção no sentido em que considera que qualquer atitude, qualquer ato político, 
de clamar a urgência da luta contra a violência contra qualquer ser humano e em especial as mulheres. Mas 
gostaria de fazer uma sugestão, que tem a ver com o seu título, ou com quando falamos do movimento 
sugeria que o movimento fosse escrito em português, tendo em conta que ela foi realizada também em 
Portugal, pela designação em português ‘Um Bilião de Pé’.” 

 

A Sra. Julieta Rodrigues do PS: 

“Esta moção apresenta de um modo, não é genérico, mas pretende lembrar a violência que é exercida sobre 
as mulheres, não só no nosso país como também a nível mundial e aí como há bocadinho disse a mutilação 
e enfim tantos outros atos que são exercidos sobre a mulher que são perfeitamente torturantes. Eu acho 
que esta moção tem todo o cabimento de estar numa sessão como esta, numa sessão de caráter político 
porque para tentarmos resolver estas questões deverão ser utilizados todos os meios, todos os poderes. E 
nós aqui temos um poder, nós aqui temos o poder da palavra enquanto políticos e enquanto gente que está 
numa sessão política terá de pensar que é esse o seu poder, é o poder da palavra. É o poder da palavra, é o 
poder da sensibilização, é o poder da divulgação das ideias. Isso é muito importante, isso convém não ser 
esquecido. 

Por outro lado, nós temos a felicidade, pelo menos isso, de vivermos num país em que o crime da violência 
sobre as mulheres é um crime público. Se quem assiste a situações de violência sobre mulheres, se não 
denuncia não está a cumprir o seu dever cívico, o seu dever cívico de denunciar, não está a cumprir o seu 
dever cívico de denunciar um crime público. E isso não vamos dizer que nós não fazemos porque estamos a 
cometer um crime. E cada vez mais eu oiço falar de pessoas que me dizem ‘Não eu ouvi o meu vizinho, 
qualquer coisa com a mulher, com os filhos, eu senti qualquer coisa e eu senti-me na obrigação de 
participar.’ Isso é o dever cívico. Tenho pena que realmente isso não seja entendido desta forma por toda a 
gente, mas espero que pelo menos isto faça pensar quem não esteja muito de acordo com estas situações. 

Quanto ao título da moção, não temos problema em passar para Movimento Internacional ‘Um Bilião de Pé’”. 

 

A Sra. Teresa Marta Joaquim do PSD: 

“Eu faço novamente questão de dizer que eu vou votar a favor. Mas vou votar a favor não como um ato 
político porque eu não queria nada que esta moção fosse uma moção entendida como ato político. Esta 
moção é uma moção que eu devo entender como ato de cidadania e mais, como ato poético. E desde já 
agradeço os poemas que aqui trouxeram, nomeadamente gostava de saber quem foi o autor da primeira – 
já sei que é um anónimo. 
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Mas como é lógico, eu volto a reafirmar, não é por falta de sensibilidade em relação a este tema, é espicaçar 
e acho que até consegui de certa maneira fazer isso, talvez não pela forma correta, a todos nós que no dia a 
dia nos confrontamos com isso e geralmente estas coisas passam-nos um pouco ao lado. Por isso, fazendo 
jus ao meu colega e líder de bancada mas também a esta Assembleia o meu voto será de facto positivo.” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Relativamente a esta moção gostaríamos de dizer que ela é francamente humanista e chama a atenção 
para os problemas de vários milhões de mulheres no nosso globo e que alguns estão lá longe mas há 
situações muito próximas como aqui já foi referido. Dada a dignidade do texto, eu penso que há aqui uma 
frase que podia ao autor e penso que é possível, o ser referido aqui uma frase porque acho que retira o 
caráter e que lhe dá um caráter consumista e que de certa forma lhe tira a dignidade da proposta. Eu refiro-
me à frase, ao parágrafo que começa ‘Hoje é Dia dos Namorados, inúmeros casais...’. Todos os dias são 
Dias de Namorados e de Casais e atendendo que esta frase aqui remete, se calhar, para um determinado 
tipo de casais, ela passa por ser uma frase um bocado fora do contexto. Gostaria que pudesse haver aqui 
um, com certeza que se referem aos casais tipo ou típicos, não se estão a referir se calhar aos casais de 
homens e aqui à violência entre o par, e não estamos aqui a falar da violência propriamente das mulheres 
ou exercida sobre as mulheres. E penso que é esse o espírito da moção, a violência que é exercida sobre 
seres humanos, no particular as mulheres ou jovens - porque na nossa sociedade só se é mulher a partir dos 
vinte e cinco anos, até lá é-se jovem - e aqui as referidas neste texto são jovens de quinze anos, de vinte e 
três anos e algumas, como foi notícia ainda na semana passada não sei por quê deram à luz e perderam 
toda a sua hipótese de terem um crescimento normal, uma jovem mexicana que deu à luz com dez anos! E 
quantas é que não existirão?! Mas aquela foi notícia. E penso que aqui o espírito se refere aos seres 
humanos, que somos todos, mas em particular às mulheres e às jovens deste mundo todo e esta frase como 
eu acabei de dizer acho que está um pouco fora do contexto.” 

 

A Sra. Julieta Rodrigues do PS: 

“Lamentamos, mas não vamos concordar com essa alteração. Penso precisamente que esta frase ao 
começar com o ‘Dia dos Namorados’ é uma questão simbólica. Hoje é um dia namorados, namorados 
portanto em que existem pares, qualquer que seja o sexo, que hão-de estar numa situação mais romântica 
e em contraponto nós falamos aqui no lado negro dessas relações, sejam eles de que género forem.” 

 

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

 

A Sra. Julieta Rodrigues do PS: 

“Podemos seguir a sugestão que eu dei quando estava a ler a moção que era no caso de ela ser aprovada 
nos podermos levantar como uma ação e seria o aplauso e a leitura dos poemas - mas os poemas já foram - 
falta agora a parte...” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Portanto, era com aplauso.” 

 

Após a aclamação, acrescentou o Sr. Presidente da Mesa: 

“Como estamos em dia de poesia e de versos, foi aprovada por aclamação com uma abstenção. Terminou 
em «ão».” 
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Pelas vinte e duas horas e quarenta e três minutos ausentou-se da participação dos trabalhos o Sr. 
Presidente da Mesa, sendo os trabalhos conduzidos pelo Primeiro Secretário, Sr. Simplício Piteira. 

 

 

Moção da CDU sobre a Lei vinte e dois de dois mil e doze 

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

 

Sobre a moção intervieram: 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Para já queria fazer aqui uma afirmação que me parece, que me preocupa porque não tanto com o texto 
ou com algumas referências que aqui são feitas, porque essa estamos todos de acordo, agora a 
oportunidade da moção. Estava marcado para ontem uma reunião do [Movimento em Defesa das Freguesias 
do Concelho de Palmela (MDFCP)], dia treze, não foi possível ser realizada e exatamente para discutir as 
formas de atuar e para discutirmos qual as melhores formas de levarmos para a frente as lutas das 
freguesias e das populações e da autarquia em unanimidade e numa discussão que tem sido franca e aberta 
e sem oportunismos políticos de nenhuma das partes. E considero que a apresentação desta moção, 
nomeadamente com esta sugestão que vem no último ponto da primeira folha me parece transportar em si 
algum oportunismo, e ficamos preocupados porque tínhamos conseguido até hoje uma unanimidade no 
trabalho deste movimento, estávamos todos, como tinha sido decidido na última reunião, a trabalhar para 
trazermos hipóteses de em conjunto verificarmos qual era a melhor forma sem cairmos em erros de que as 
freguesias pudessem e a autarquia pudesse, não em nome de qualquer grupo mas em nome dos interesses 
das populações pudessem tomar uma posição coerente e que fosse juridicamente correta e que levasse aos 
objetivo ou pelo menos que permitisse que nós mostrar que tínhamos razão e que podíamos, tínhamos a 
razão do nosso lado porque temos a razão política, temos a razão social e agora precisamos ter a razão 
jurídica. E a verdade é que este ponto trazido neste momento é extemporâneo e demonstra uma 
necessidade de ultrapassar não sei o quê, nem para quê, e põe em causa a unidade arranjada até hoje. 

Depois lamentar que uma moção apresentada nesta Assembleia, para ser aprovada por esta Assembleia seja 
transmitida em ‘nós CDU’ e os ‘eleitos da CDU’. Não é essa a regra que tem aqui sido seguida, tem sido 
seguida aqui uma regra de que é aprovada pela Assembleia em nome da Assembleia e não ‘por nós não sei 
quê’ ou ‘por nós não sei que mais’! E portanto, neste sentido e se a CDU não tirar estes pontos ou não 
retirar mesmo a moção porque a moção é mais, tem este ponto quando este ponto tem que ser discutido no 
sítio certo, e o sítio certo até agora, o sítio certo até agora tem sido esse movimento. Então deixa de ter 
razão a existência desse movimento porque esse movimento podíamos trazer aqui um documento unânime, 
que era isso que tem sido a força deste movimento, tem sido a unanimidade, e esta moção põe em causa 
essa unanimidade sem necessidade nenhuma neste momento. Portanto, eu chamo a atenção da CDU e peço 
a atenção dos Membros desta Assembleia para a necessidade de mantermos essa unidade, para a 
necessidade de olharmos para aquilo que são os reais interesses das populações e das freguesias, 
nomeadamente do Poceirão e da Marateca, e não queremos aqui anteciparmo-nos em nada porque senão 
todos nós já tínhamos esta solução prevista mas tivemos o cuidado de a resguardar para uma posição 
coletiva do [MDFCP] e para uma posição coletiva e unânime desta Assembleia e da [CMP].” 

 

Pelas vinte e duas horas e quarenta e seis minutos o Sr. Presidente da Mesa retomou a participação nos 
trabalhos. 
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O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“Só aqui algumas clarificações. Não percebo e mais do que não percebo estou em perfeito desacordo com 
esta classificação de oportunismo, acho francamente infeliz porque não vejo a mínima razão para essa 
classificação. E também me parece injusta a crítica de que esta moção é inoportuna. E por que é que nós o 
dizemos? Primeiro lugar, porque é a primeira Assembleia Municipal que se realiza depois da promulgação 
pela Presidência da República – recordemos aqui que nós alimentávamos a expetativa ou pelo menos 
tínhamos esse desejo, se calhar alguns de nós não alimentaríamos essa expetativa mas pelo menos 
tínhamos esse desejo que o Sr. Presidente da República que cumprisse a Constituição como está obrigado a 
fazê-lo, que tivesse aqui uma intervenção ou de um veto político ou do envio desta lei para avaliação prévia 
do Tribunal Constitucional. Portanto, esta é uma matéria nova e daqui que nós entendamos que o facto de 
ela ter sido promulgada pelo Sr. Presidente da República introduz um novo elemento, enfim, agora nesta, 
dentro dos órgãos, dos órgãos do Estado, e exigimos a sua revogação neste momento concreto. É uma 
nossa proposta, é uma nossa exigência, «nossa», bancada da CDU. 

Depois há aqui outro elemento também novo, que também já tem sido abordado mas que nós entendemos 
aqui trazê-lo. É este órgão deliberativo, soberano, e que com toda a legitimidade se pronunciará sobre a 
matéria, sem prejuízo obviamente da autonomia que cada autarquia tem em a seguir ou não a seguir, que é 
a questão da Providência Cautelar. Nós entendemos que esgotando todas as diligências na frente 
institucional e política, como o temos feito até agora, a figura da Providência Cautelar, pesa embora as 
muitas e múltiplas dúvidas que existem sobre a eficácia dessa providência, a verdade é que ela é possível - 
nalguns casos, nalgumas autarquias ela foi rejeitada pelos respetivos tribunais porque o fizeram antes do 
tempo, ou seja, antes da publicação em Diário da República. Portanto, é uma figura que mesmo 
reconhecendo que ela neste momento uma utilização que poderíamos dizer já banalizada, ela decorre 
também do estado quase exceção política em que nós vivemos, e de facto as pessoas recorrem a todos os 
mecanismos jurídicos e políticos também, e a Providência Cautelar aparece aqui nesse quadro. Portanto, é 
um elemento novo – mais uma razão para não perceber a crítica da sua inoportunidade e, pior ainda, do seu 
oportunismo. 

E terceiro ainda, e finalmente, o facto de referirmos e propormos que após este encontro da ANAFRE 
[Associação Nacional de Freguesias], este próximo sábado, sejam feitas reuniões de avaliação e preparação 
para outras ações de protesto político público. Eu não sei em que é que isto quebra em nada a unidade, 
porque aqui está dito é, e enfim, está claro, é propor, evidente, obviamente propor ao [MDFCP], às 
autarquias, encontros de reunião de avaliação e de preparação de outras ações de protesto político público, 
que se entendam como necessárias, como oportunas. Até se pode entender, não é a minha opinião, não é a 
opinião da Bancada da CDU, que seria muito mau que não o fizéssemos, mas é uma proposta que 
naturalmente este órgão se poderá e deverá pronunciar sem prejuízo naturalmente depois da autonomia, 
seja este movimento que foi constituído ou as próprias autarquias da forma que o têm feito concertado até 
hoje, o possam levar a cabo e em concreto que ação, quando e de que forma. 

Portanto, concluindo, considero que em nada, em tudo é oportuna esta moção e sinceramente parece-me 
desadequado completamente a crítica de oportunismo e mais ainda a alusão que foi feita de que haveria da 
nossa parte aqui uma espécie de intenção de cavalgar nesta batalha, porque se o quiséssemos ter feito, ter-
lho-íamos feito. Nunca foi essa a nossa prática, nunca é essa a nossa prática, nós tentamos sempre a 
chamada unidade na ação. É em torno de questões concretas é que nós demonstramos de que lado estamos 
e contra quem é que estamos e portanto não era obviamente agora que íamos quebrar essa frente de 
unidade. 

Agora pode haver aqui, eventualmente, e termino a minha intervenção, é aqui algum novo fator mas isso 
cada partido responderá por si. Talvez alguns partidos tenham considerado que as ações de protesto político 
se calhar não farão sentido, eventualmente, nós Bancada da CDU [legitimamente] entendemos que sim, que 
fazem sentido, e este órgão pronuncia-se e são os eleitos da CDU que propõem a este órgão, também não 
vejo o que é que isto quebra ou fere a prática corrente neste órgão, é uma bancada fazer uma proposta e 
depois ela é ou não assumida, assumida em termos, digamos, da votação coletivamente neste órgão. 
Sinceramente surpreendeu-me muito esta intervenção do Sr. Membro da Assembleia, Sr. Raul [Cristóvão do 
PS].” 
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O Sr. José Cardoso do PSD: 

“Acerca desta moção nós vamos votar contra e quero dizer aqui em plena Assembleia Municipal que 
acompanhei com interesse, com entusiasmo, com alguma perspetiva de se poder alterar o rumo das coisas 
com a convicção plena de que estava a fazer o melhor para este concelho e até ao dia de hoje o meu 
comportamento nesta Assembleia e fora dela foi sempre a favor para a não extinção ou para a não junção 
das freguesias do nosso concelho. 

Lamento profundamente intervenções feitas pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Anjo ao 
dizer que os eleitos do PSD estavam a fazer, estariam a votar favoravelmente estas posições mas com 
cinismo, como quem diz que estávamos a ser falsos na nossa manifestação de apoio. Eu devo-lhe dizer que 
não gosto destas intervenções políticas porque sempre, sempre, me perguntei e comportei com o máximo 
de honestidade, e as minhas posições, muitas vezes contra a vontade do meu próprio partido, assumi-as 
com a dignidade que eu julgo que mereço. Portanto, não merecia, não merecia, sinceramente por parte de 
ninguém desta Assembleia Municipal que duvidasse das minhas intenções. Julguei que era possível 
alterarmos o rumo das coisas, fiz tudo o que esteve ao meu alcance para o fazer. Agora perante estas 
afirmações - eu percebo que se calhar a CDU, ou pelo menos o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da 
Quinta do Anjo, se sente incomodado com o meu apoio - e então a partir de hoje, eu tenho muita pena mas 
nunca mais votarei qualquer coisa em conjunto com a CDU.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“’Qualquer coisa’ das freguesias?” 

 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“Sim, como é evidente.” 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Eu queria dizer, e para ser rápido, mas para dizer que ‘oportunismo’ tem a ver com oportunidade da 
moção. E depois dizer que se for para apresentar, se fosse para apresentar, as Providências Cautelares, há 
muito que temos falado dela mas nunca por nunca nos passaria pela cabeça passar para além daquilo que 
tem sido as reuniões do [MDFCP] e aquilo que tem sido a força deste movimento. Trazer aqui, agora sem 
ser um documento unânime, trabalhado por todos, que era isso a razão daquele movimento, e assim aquele 
movimento passa a trabalhar segundo uma proposta de... E nós [PS] demonstrámos à coação em todos os 
momentos, em todos os momentos, inclusivamente trazendo cá os nossos deputados, que estávamos 
interessados, não em fazer disto uma luta entre partidos, mas fazer disto uma luta pelos interesses 
nomeadamente das duas populações da Freguesia do Poceirão e da Marateca, das populações que estavam 
em causa e que viram em causa aquilo que era a sua identidade, aquilo que é os seus interesses. 

E, portanto, nesse caso, neste caso, se não for retirado este ponto ‘sugerir que’, porque é um ponto que 
está a ser trabalhado nessa reunião e era isso que nós trazíamos até para a reunião de ontem, dia treze, se 
ela se tivesse realizado, porque temos esse trabalho feito com juristas e foi isso que nos propusemos a fazer 
todos nós na última reunião – saímos de lá todos convencidos que iriamos procurar soluções junto daqueles 
que, dos nossos deputados dos diferentes partidos, dos gabinetes jurídicos, das pessoas que nos pudessem 
ajudar, para trazer e construirmos uma solução de unanimidade e não é isto que aqui está nesta moção! 

Portanto, se esta moção se mantiver nestes pressupostos, nomeadamente este último pressuposto da 
primeira folha, nós votaremos contra, em defesa, em defesa, em defesa da unidade, da unidade, no 
[MDFCP].” 
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A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Sobre esta matéria vale a pena sempre referir que a Assembleia Municipal de Palmela também perdeu uma 
oportunidade extraordinária que seria de devolver o Poder aos cidadãos de decidir sobre o futuro do seu 
território quando rejeitou, por diversas vezes, as propostas de realização de Referendo Local. E, aliás, sobre 
essa matéria eu penso que esta moção falha num aspeto que me parece a mim fundamental, que é não 
fazer qualquer tipo de referência aos órgãos autárquicos que também se manifestaram contra esta lei que 
atenta à Democracia Local. Quando refere e bem que o ‘Presidente da República e o Governo ignorou os 
protestos das populações’, ignorou também aquilo que é o espelho maior da Democracia que tem a ver com 
as tomadas de posição assumidas pelos diversos órgãos autárquicos por esse país fora. Penso que esta é um 
pequeno aspeto que sugiro à CDU que integre porque, bem ou mal, são órgãos democraticamente eleitos e 
nessa medida as suas tomadas de posição e a tábua rasa que o Governo e o Presidente da República fez 
sobre essa matéria também é de flagrante delito. 

Eu compreendo, compreendo bem, a posição do Sr. Deputado do [PS], eu própria fiquei incomodada com 
esta moção, mas isso advém duma posição que o [BE] tem que era de facto que devem ser as populações a 
decidir isto e não mais ninguém. Mas também compreendo muito bem que esta moção não é extemporânea 
quando expressa veemente o protesto pela aprovação e promulgação por parte do Sr. Presidente da 
República. E esta tomada de posição de um órgão que já se manifestou contra esta lei, penso que esta 
moção também vem no sentido de tomadas de posição assumidas anteriormente por esta Assembleia 
Municipal, e penso que ela poderia ser mais facilmente acordada por todos, aqui com três sugestões: 

• A primeira era retirar aquele parágrafo do ‘nós CDU’ porque penso que nos retira o poder que esta 
moção pode ter; é a primeira sugestão; 

• A segunda sugestão é de facto fazer, clarificar também as tomadas de posição pelos órgãos 
democraticamente eleitos e que gerem na realidade o território; 

• E a terceira, sinceramente agora esqueci-me daqui a bocadinho já me lembro, penso imensa 
desculpa. Mas estas duas são absolutamente essenciais e sugiro à CDU a sua integração.” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Relativamente a esta moção, da Bancada do [CDS-PP] temos a dizer o seguinte: ela refere-se à Lei vinte e 
dois de dois mil e doze, que está em vigor já há algum tempo, e penso que é extemporânea a moção aqui 
apresentada tendo em conta o real interesse das populações envolvidas e tendo em conta o que a 
experiência nos mostrou relativamente a todo este processo que levou à Lei vinte e dois de dois mil e doze. 

Nós é evidente que pela nossa dimensão eleitoral e pela nossa dimensão política nesta Assembleia tivemos e 
seguimos aquilo que foi a vontade das maiorias aqui presentes. No entanto, não podemos deixar de dizer e 
de perguntar aqui: primeiro, dizer que é extemporânea esta moção relativamente ao quadro atual que se 
refere sim esse à Lei onze-A de dois mil e treze de vinte e oito de janeiro, e é aí que nós temos que pensar e 
temos que pensar em termos dos interesses das populações. Assim como para todo o processo anterior que 
nós sugerimos, nomeadamente para que houvesse capacidade e melhor entrosamento entre as várias forças 
políticas desta Assembleia, nomeadamente a constituição de uma comissão não permanente mas sim para o 
efeito para que fosse possível a não extinção de freguesias no concelho. Eu lembro ainda que em todo o 
processo na proposta de lei, o nosso concelho via o número de freguesias reduzido para três, mesmo assim 
particularmente as forças políticas envolvidas conseguiram que esse número não fosse de três mas ficamos 
com quatro e é esse o facto e é nesse facto que temos que trabalhar. 

Eu lanço aqui há maioria, à bancada da maioria, e mesmo à Sra. Presidente da [CMP], porque é a ela que se 
refere esta Lei onze-A, para quando negociarmos e falarmos sobre o tema da nomeação da comissão 
instaladora que é referida no artigo sétimo, se a memória aqui não me falha, desta mesma lei? Ela tem que 
ser nomeada e posta em prática pelo menos quatro meses antes, com quinze dias de antecedência a esses 
quatro meses, e o que é que a Sra. Presidente pensa e o que é que esta maioria pensa em defesa das 
populações locais? E penso que esta moção aqui está completamente deslocada e por isso nós vamos votá-
la contra.” 
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A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“A terceira sugestão era a introdução de um ponto na parte deliberativa que até advindo daquela que foi a 
iniciativa do Município de criar um movimento que integre as populações, de facto termos um parágrafo 
consignado a saudar todas as iniciativas populares no sentido da defesa de órgãos de proximidade e do 
serviço público. Não só as iniciativas institucionais, como estão aqui referidas, mas acima de tudo reforçar e 
saudar aquelas que são as iniciativas das populações em geral.” 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“Eu volto a reforçar aqui o que já disse na anterior intervenção. Há aqui de facto elementos novos. É que 
esta é a primeira Assembleia que se realiza depois da promulgação pelo Sr. Presidente da República e daí 
que nós tenhamos entendido que era de toda a oportunidade a expressão pública do nosso protesto e da 
nossa exigência de revogação e mantemos isto absolutamente inalterável. Depois a sugestão de recurso à 
figura jurídica de Previdência Cautelar, sendo que é verdade que na reunião do [MDFCP] essa questão foi 
aflorada, é nosso entendimento que ela deve ser uma também via que deve ser utilizada, e isso em nada 
colide, nem atropela, nem é contraditório com a autonomia do [MDFCP]. 

E agora já agora, permitam-me dizer-vos aqui há questões políticas mais substantivas que é assim: O 
[MDFCP], independentemente de agora estarmos aqui a fazer uma grande caraterização da amplitude, das 
caraterísticas – amplitude no sentido do envolvimento de facto dos agentes sociais, culturais daquele 
movimento que efetivamente não o conseguimos até hoje -, mas independente dessa caraterização o 
movimento em nada dilui a autonomia que cada partido tem e nada esconde as diferenças que nós temos 
relativamente a algumas matérias. Essa é a primeira questão e que tem que ser muito clara porque também 
nós entendemos e provavelmente aqui o nosso entendimento não é necessariamente convergente com o de 
outros partidos, nós não queremos ficar enredados apenas na frente jurídica. Esta é a nossa opinião que 
naturalmente num campo de uma tentativa do consenso que esse movimento procura, naturalmente a 
nossa posição é apenas uma posição e naturalmente, como sempre, procuraremos os consensos. Agora isso 
não nos retira a nossa autonomia de afirmarmos também claramente no último ponto que para além do 
recurso à figura jurídica da Providência Cautelar, e estamos a assumi-lo publicamente, não queremos 
também ficar enredados nessa frente meramente jurídica, e se calhar aqui começamos então a separar as 
águas, eventualmente penso que começa a ficar claro por algumas intervenções essa separação das águas 
que se adivinhava que mais dia, menos dia aconteceria. 

E já agora dizer também com toda a franqueza, que é isto, ao Sr. Membro da Assembleia José Cardoso [do 
PSD]: não foi a minha intervenção, refere-se a palavras que eu disse, penso que aí a um órgão da 
Comunicação Social. Eu disse, e digo e é aquilo que a CDU pensa, nem sequer é uma opinião minha 
meramente pessoal, há de facto da parte, e houve em todo este processo da parte do PSD - e eu não faço 
juízos de valor sobre as pessoas nem sobre o Sr. José Cardoso [do PSD] em particular nem sobre ninguém 
em particular -, nós fazemos a avaliação política dos partidos, que é uma coisa diferente. Eu sobre 
avaliações pessoais, isso é outra matéria e nós aqui não é isso que discutimos. É que da parte do PSD e do 
[CDS-PP] houve neste processo de facto uma incoerência política é aquilo que nós chamamos um taticismo 
eleitoral absolutamente óbvios, porque todos os membros do PSD e do [CDS-PP] em cada município, em 
cada Assembleia Municipal, o que dizia era: ‘Nós aqui somos contra, mas no resto do país até achamos que 
se calhar há algumas necessidades de redução de freguesias.’ Depois chegava a outro, ao concelho ao lado 
e dizia exatamente o mesmo ‘Nós aqui somos contra, mas no resto do país ou nos concelhos ao lado se 
calhar até se justifica’. Isto é de uma incoerência política e é de um oportunismo político, no sentido rigoroso 
que a palavra tem, é aquilo que eu chamo de taticismo eleitoral, que é para captar eleitorado naquele 
município, não ser penalizado. E depois a nível da escala nacional o que diziam ‘Bem, há freguesias a mais – 
não sei com que base em que estudo -, provavelmente até se justifica alguns casos de agregação; no 
Concelho de Palmela não, mas se calhar nos outros sim.’ Depois no Barreiro diziam exatamente o mesmo 
‘No Barreiro não, mas se calhar nos outros sim.’ Isto é de uma incoerência política, de uma falta de 
verticalidade política que tem que ser denunciado no plano político. Isto não tem nada a ver com juízos 
pessoais de ninguém. É do ponto de vista político que eu estou aqui a fazer uma avaliação da posição do 
PSD e do [CDS-PP], ponto. E sobre isso não tenho mais nada a acrescentar, nem nada a retirar; mantenho 
integralmente aquilo que disse; mantenho integralmente! Da parte do PSD e do [CDS-PP], neste processo 
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houve um oportunismo político claro e se calhar está na altura de separar as águas, porque é óbvio, porque 
é óbvio que isto aconteceria, é óbvio que isso aconteceria. 

Pronto, não tenho mais nada a acrescentar relativamente a esta proposta, e quanto ao facto de ser uma 
proposta em nome dos eleitos da CDU, também isto é uma prática corrente e isso não implica, nem é por 
essa razão seguramente, que ela deixará de ser aprovada ou não. 

E depois quanto ao ‘Encontro’ e à proposta está dito: ‘Propõe-se, logo após o referido Encontro da ANAFRE, 
que provavelmente no sábado, digo eu, provavelmente irá aprovar alguma resolução política – 
provavelmente, eu não faço parte da direção da ANAFRE, como sabem -, é propor reuniões de avaliação e 
de preparação de outras formas de protesto político público.’ É a nossa proposta. O [MDFCP] na sua 
amplitude e na sua pluralidade poderá entender que não se justificam formas de protesto político público; 
poderá entendê-lo, legitimamente. A CDU não é obrigada a ficar acorrentada a essa decisão do movimento, 
é isso que também tem de ficar claro, porque nós temos de facto, do ponto de vista político, diferenças e as 
diferenças não se escamotearam, nem desapareceram, por força de um movimento que num determinado 
processo teve uma dinâmica, foi consensual - não tem que ser necessariamente, se calhar o que está aqui a 
incomodar é a hipótese de continuar a luta política. Os senhores querem ficar e esgotar esta luta ou 
terminá-la, encerrá-la, considerando que ela está terminada, na frente da Providência Cautelar e a partir 
daqui está terminado. Não, é a nossa posição e estamos aqui a dizê-lo de uma forma muito clara, não há 
aqui qualquer equívoco, isto é assumir de uma forma franca aquilo que nós pensamos do processo. É isso.” 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Eu já não queria intervir mas vejo-me obrigado a intervir porque realmente há pessoas que vêm para aqui 
para dividir, outras que querem construir a unidade. O Sr. Membro da Assembleia, Presidente da Junta de 
Freguesia da Quinta do Anjo, [Valentim Pinto da CDU], gosta muito de um palavreado forte quando é para 
atacar os outros e quando alguém lhe diz o seu contrário, fica todo incomodado. Pois incomode-se porque 
vai ter que ouvir o seu contrário! Incomode-se porque esta moção é o fator de divisão, e isto não é combate 
político, pode-lhe chamar o que quiser. Agora a verdade é que o combate político fazia-se na unidade até 
hoje e com esta moção rompe-se essa unidade. 

Nós continuaremos a bater-nos pela defesa das cinco freguesias, pela defesa da identidade e da prestação 
dos serviços àquelas populações, e da identidade do território como sempre o fizemos, com a nobreza de 
quem está para defender as populações e para não retirar daí outro tipo de dividendos, a não ser defender 
aquilo que achamos justos. E claro que temos diferenças e ainda bem que as temos! Mal me sentiria eu que 
não tivéssemos essas diferenças. É assim que se faz a Democracia; é no contraditório. Mas há momentos, 
para a defesa da própria Democracia e dos interesses mais nobres da população, é que a unidade é mais 
importante do que estas pequenas «grandes» diferenças que está aqui a expor. 

E portanto, faço-lhe um desafio, se me permite, e não leve a mal a palavra desafio: é que retire este ponto 
e nós votaremos a favor da moção. E deixe este ponto para o sítio próprio onde estava a ser discutido. Em 
caso contrário, votaremos contra porque não concordamos que seja retirado ao [MDFCP], e o movimento 
tem a amplitude que tem, resulta num trabalho da Autarquia, da Sra. Presidente de Câmara, de todos nós 
que ali estamos, com seriedade, com respeito e que temos no nosso contraditório feito um trabalho sério. E 
é isso que queremos continuar a fazer. Retire este ponto, e nós votaremos a favor da moção. Não retira o 
ponto, votaremos contra e tomaremos posição pública sobre esta situação!” 

 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“Sr. Presidente, desculpe eu intervir mas acho que como não foi reconhecida a minha posição em relação a 
esta matéria, eu acho que tenho que esclarecer, porque a última coisa que eu quero é sair no final deste 
mandato da Assembleia Municipal de Palmela e quer alguns dos presentes, companheiros de bancada e não 
só, tivessem alguma dúvida sobre a minha postura. 

Eu volto a repetir, eu volto a repetir, que o Concelho de Palmela – e foi sempre estas as palavras que eu 
disse – estava muitíssimo bem organizado e não deveria ser alterado. E nesse sentido, fizemos e juntamo-
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nos a todas as manifestações. Aliás, Sra. Presidente da Câmara, devo-lhe dizer que foi exatamente a sua 
posição, elogiada por todos os partidos políticos, é que permitiu esta situação. 

Eu acho que não vale a pena, a CDU aqui tem a maioria mas porque é que não respeita as minorias?! Se 
nós tratássemos a CDU como ela nos quer tratar a nós aqui, a CDU provavelmente não teria a proporção 
que tem. Nós respeitamos, temos posições distintas, agora na defesa intransigente do concelho, das obras 
para o concelho, por que é que a CDU não aceita que nós também estejamos nessa situação? Por que é que 
a CDU há-de pensar que todo o trabalho que nós estamos a fazer aqui tem interesse político e visa alcançar 
outros objetivos que não sejam a melhoria das condições deste concelho? Eu estou farto de dizer, em 
variadíssimas Assembleias Municipais, que nós perdemos imenso tempo a tentar resolver os problemas do 
país e muito pouco tempo a resolver os problemas concretos do concelho. Neste caso concreto, estamos a 
tentar resolver o problema do concelho. 

Eu lamento muito que o nosso concelho tenha ficado com quatro freguesias e como os senhores sabem, 
porque podem ter muitos defeitos mas incapazes e ignorantes não são de certeza absoluta, e não se trata 
de acabar com nenhuma freguesia. Há a união de duas freguesias. Não se vai acabar com o pessoal. A única 
coisa que é reduzida é uma assembleia de freguesia e um presidente de junta e o executivo, de resto todos 
os serviços são feitos. As juntas de freguesia que ficarem vão ter mais poderes que aquelas que tinham 
inicialmente. Portanto, essa demagogia, essa demagogia que vocês falam que nós utilizamos, eu pergunto: 
não têm consciência que neste país há concelhos com oitenta freguesias, algumas delas com menos de mil 
habitantes?! Não faz sentido nenhum. E foi essa a razão pela qual nós dizemos: por que é que devemos 
comparar o Concelho de Palmela com cinco freguesias com o Concelho de Lamego, de Viseu, de Braga que 
têm cinquenta, quarenta? Tem alguma comparação possível?! Por que é que querem confundir?! Por que é 
que não aceitam que a nossa solidariedade para com este [MDFCP] foi sincera, foi genuína e foi em defesa 
do concelho e não com interesses partidários? 

Sr. Presidente, volto a repetir que até ao final deste mandato a minha posição será sempre na defesa dos 
interesses deste concelho.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Era só para fazer um apelo à Bancada do PSD e do [CDS-PP], já que representam os partidos que estão no 
Governo. Se de facto esta lei promulgada pelo Presidente da República, também pertencente ao partido de 
uma das bancadas aqui representadas, e se esta lei de facto também é para vós um atentado àquilo que é a 
boa gestão do território no Município, que fizessem um apelo no sentido dos vossos partidos recuarem sobre 
esta matéria.” 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“É mesmo a última intervenção que eu vou fazer sobre esta matéria, mas agora não resisto a fazer um 
comentário àquilo que o Membro José Cardoso [do PSD] acabou de dizer. O que disse neste momento, de 
uma forma muito explícita foi que afinal está de acordo com a lei! Vamos lá ver, afinal o que disse é que 
esta questão da Freguesia de Marateca e de Poceirão é apenas, foi a expressão que utilizou, é apenas o 
terminar com duas assembleias de freguesia, porque do resto, o pessoal, as máquinas, não disse as 
máquinas, mas está lá tudo. O território também. Não arrancam as árvores, não tiram a terra, estou eu a 
acrescentar com ironia. 

Na prática, objetivamente o que está a dizer e o que disse neste momento foi que foi minimizar o impacto 
negativo que tem esta lei até no nosso concelho, até no nosso concelho. Portanto, quando eu disse que há 
incoerência política, eu nem falei em nomes porque acho que isso nunca o farei, só em situações, enfim, 
muito excecionais é que o faria, do PSD. Falei em partidos políticos porque isso passou-se no Seixal, no 
Barreiro, passou-se em todos os concelhos. Foi exatamente esta a posição do PSD. ‘Aqui não, mas nos 
outros lados está tudo bem. Até se calhar há freguesias a mais.’ Foi isto que disse. É incoerência política 
completa! Um partido tem uma ideologia, tem um quadro de referências, independentemente depois duma 
ou outra pessoa poder ter esta ou aquela nuance. E que o Sr. Membro aqui José Cardoso [do PSD] o que 
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disse foi que afinal isto da agregação das duas freguesias não é assim afinal tão negativo, até no nosso 
concelho. Não tenho mais nada a acrescentar, peço desculpa!” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Sim, mas há questões que valerá a pena acrescentarmos ou pensarmos nelas, porque estão aqui duas 
propostas de emenda da moção e não sei o que é que a CDU pensa disto. Uma delas do [BE] e outra do 
[PS]: [PS], mais expressamente eu percebi que é o retirar do último parágrafo da primeira folha; e do [BE] 
clarificar também as tomadas de posição dos órgãos eleitos, não é isso? Se eu percebi, da Assembleia 
Municipal, da [CMP]. E o ‘nós CDU’, acho que isso é pacífico e é atendível. Portanto, relativamente a esta 
questão não sei o que é que a CDU entende, ou então vamos votar a moção assim como está, com a 
consciência de que de facto sai «partida».” 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“Estou aqui a tentar fazer aqui alguma síntese possível disto. Em relação à sugestão do [BE], nós não vemos 
absolutamente inconveniente em que seja acrescentado penso que foi o que disse a Ana Sartóris [do BE], 
que seja também dado espaço ao envolvimento dos movimentos populares locais, não temos absolutamente 
nada, aliás, essa é a prática, é o que fizemos, aliás, este movimento é exatamente a expressão dessa nossa 
forma de estar. Portanto, explicitá-lo aqui, obviamente e muitos outros pontos que eventualmente aqui não 
estão contemplados, com certeza que isso acolhemos sem qualquer reserva.  

Quanto à questão de retirar esta proposta que fazemos de ‘reuniões de avaliação e de preparação de outras 
ações de protesto’, enfim aqui...” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Não era bem isso, ó Valentim. Também era?! Então, se era não percebi também.” 

 

Houve várias intervenções por parte de alguns Membros e pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, mas 
em virtude de terem sido proferidas em simultâneo, e algumas das quais sem recurso ao uso do microfone, 
pelo que não é possível transcrevê-las. 

 

Em relação ao último parágrafo da primeira página da moção, esclareceu o Sr. Presidente da Mesa: 

“Eu acho que estando assim não faria mal nenhum, mas se retirar se calhar também não faz. Portanto, se 
calhar o que era conveniente era caminharmos para.... Isto é um bocado o «nim», mas a verdade é que 
aquilo que eu leio ‘do sugerir’ é ‘sugerir ao [MDFCP]’. ‘Sugerir ao movimento que se inicie o processo 
conducente ao recurso à figura jurídica’, que aliás estava pensada. Mas se isto, por exemplo, for retirado 
também o [MDFCP] sabe que é este o caminho que vai seguir. Não sei; não sei se querem fazer um 
intervalo? Se formos votar assim já percebemos como é que a votação é.” 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“Sr. Presidente, o que nós entendemos é que isto e é preciso ter em conta a palavra ‘sugerir’. ‘Sugerir’ é 
sugestão. A sugestão é apenas isso, é sugerir o início do processo. Isto não interfere em nada, nem 
condiciona em nada aquilo que as estruturas, aliás, mais do que o movimento as entidades que podem 
interpor recurso, ou melhor, Providência Cautelar são as autarquias em concreto, será a Junta de Freguesia 
do Poceirão, se assim o entender, será a Junta de Freguesia de Marateca, se assim o entender, e será o 
Município de Palmela, se assim o entender. Naturalmente, o [MDFCP] se encontrar este consenso será 
desejável que o faça dessa forma. Agora, o sugerir ‘ao recurso da providência cautelar’ eu não sei em que é 
que isso condiciona, ou está a interferir, ou a quebrar a autonomia, ou o espírito de unidade - enfim, 
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relativo, diria eu, acrescentaria - que até agora temos seguido neste processo. Sinceramente não me parece, 
não me parece que isso tenha [algum] sentido, mas é a minha opinião.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Ó Valentim, desculpa lá. É que eu ouvi aqui e registei que o Sr. Deputado Municipal Raul Cristóvão [do PS] 
disse uma coisa que para mim é fundamental, excetuando eventualmente um caso ou outro, mas o 
sentimento que temos todos é, ele disse assim: ‘batermo-nos todos pelas cinco freguesias’. Ora eu acho que 
é isso que todos nós queremos, salvo algumas honrosas – honrosas, salvo seja – exceções, mas é isso que 
todos queremos. Portanto, nesse sentido é que devíamos caminhar. Se de facto passar por isso, se formos 
intransigentes de um lado e de outro, de facto, estamos a dar um mau sinal lá para fora. Parece-me. Eu 
também como disse é o «nim», mas é verdade é o que eu penso. O ‘sugerir’ não me parece que faça mal 
nenhum, mas também se retirar isto, com toda a franqueza, também não me parece que faça mal nenhum 
porque o [MDFCP] tem em consideração e é para isto que está a caminhar. Portanto, olha não sei como é 
que havemos de fazer! Não sei, espero que o proponente ou os proponentes que me deem uma indicação.” 

 

O Sr. Domingos Rodrigues da CDU: 

“Nós nesta questão deste ponto há-que apercebermo-nos que é uma Providência Cautelar e quem é que as 
pode meter, porque nós não temos nada contra este [MDFCP], mas o movimento não pode meter 
Providências Cautelares. Quem pode meter Providências Cautelares são os partidos políticos, neste caso nós 
assim aqui, a propormos às freguesias e à [CMP] para meter Providências Cautelares. E a Providência 
Cautelar tem noventa dias para ser postas e o meu camarada de bancada já referiu porque é que isto veio 
agora! E nós não estamos a perceber a questão do [PS]! Aliás, estamos a perceber a questão do [PS], 
porque se a gente quisesse aprofundar isto muito, poderíamos dizer assim: mas será que também o [PS] 
está de acordo em que a gente continue a lutar em todo o lado a nível nacional contra esta lei?! É que nós 
também poderíamos questionar desta fórmula. Podíamos questionar o que se passou em Lisboa, que foi 
mãe neste processo. Podíamos questionar o que foi na Amadora pelo [PS], poderíamos questionar o que foi 
também em Odemira pelo [PS], mas nós agora estamos assim aqui. 

Eu por acaso também o ouvi com atenção e não foi com essa violência de..., a gente às vezes quando fala 
muito alto não mete medo aos outros e em questão da política, as questões põem-se com coerência, e a 
questão da coerência nós temos que dizer assim: se nós retirarmos este parágrafo, não temos nada contra. 
Mas dizemos assim: estamos a fazer um bom trabalho? Ou estamos convencidos que é agora a Providência 
Cautelar é que vai resolver esse problema? O que nós estamos convencidos é que poderemos dar passos 
profundos na tentativa de mantermos as cinco freguesias é com as populações e lutar sobre esta matéria. E 
portanto, a Providência Cautelar é um braço desta luta que nós não devemos deixá-la de parte. E como nós 
não a devemos deixar de parte estamos convencidos que estando aqui assim que reforça as posições. 

Eu volto a referir mais uma vez: nós não temos nada contra este movimento ou outros, antes pelo contrário. 
Mas já agora também era bom que a gente visse, mas qual movimento?! O [MDFCP] é a composição de 
todas as bancadas que estão representadas aqui na Assembleia e é o munícipe que existe neste concelho, 
com todo o respeito que a gente também tem e devemos ter por esse munícipe e outros que estejam 
também nisto. Mas o movimento é isto, é aqueles que estão eleitos nas bancadas, por isso, nós quando 
somos chamados a reunir neste movimento somos precisamente os mesmos destas bancadas! Acho que 
devíamos refletir um bocado nisto. E ao refletir nisto, nós dizemos: nós mantemos este ponto e não o 
retiramos.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Eu vou dar a palavra, mas eu vou-lhe fazer uma pergunta direta [referindo-se ao Sr. Raul Cristóvão do PS]. 
Eu vou-lhe perguntar uma coisa: os senhores estão de acordo que se recorre à figura jurídica da Providência 
Cautelar, não estão?” 
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O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“A nossa posição tem sido muito clara em relação à Providência Cautelar. E ela foi manifesta no [MDFCP], 
no local próprio, nas alturas próprias, e aguardávamos que o movimento se reunisse como estava previsto 
para ontem, não foi possível, e penso que muito proximamente terá que ser possível, para trazermos nós 
todos propostas onde nós falámos nisso. Na última reunião falámos sobre a Providência Cautelar, sobre a 
figura da Providência Cautelar. 

E convém aqui dizer que eu não falo alto para meter medo a ninguém! Eu sou pacífico. Eu faço é o 
contraditório e basta ir a qualquer sítio para perceber que o contraditório é feito com base na relação direta 
do respeito mútuo pelas ideias de cada um. O que podemos é em certas alturas se calhar ouvir coisas que 
nos custam mais – isto é muito importante, sabe, nas relações humanas isto é muito importante, e a política 
é sobretudo uma atividade humana; pode não ser para alguns, mas para muitos é, para muitos é. E sobre 
Humanismo é melhor não falarmos. 

E também sobre outras questões, Lisboa, não sei da onde, e mais não sei de quê, eu nem lhe vou dizer para 
lerem a entrevista do Carlos Brito do [Jornal] Expresso deste fim de semana. Mas não lhe fazia mal, Sr. 
Deputado lê-la e meditar sobre ela e ficamos se calhar por aqui porque temos que ir aos outros pontos 
importantes. 

Se não for retirado este ponto para ser discutido no local próprio onde estava a ser discutido, e é essa 
efetivamente o que está aqui em causa - não é a Providência Cautelar, e toda a gente sabe que tem 
noventa dias, e toda a gente sabe que tem que ser as juntas de freguesia e a [CMP] a fazê-lo –, se isto não 
for retirado, porque é isto que está a ser discutido lá, nós votaremos contra e dizemos aqui claramente.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Mas, ó Sr. Deputado, eu tenho muita dificuldade em entender essa sua....” 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“É a nossa posição.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Claro que sim, mas é difícil de entender.” 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Não é difícil não. É difícil de entender é porque é que este ponto vem para aqui.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Eu não consigo perceber o que é que de facto, por quê, porque se os senhores estão de acordo com o 
recurso à figura jurídica da Providência Cautelar.” 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Nem nunca quisemos ser, nem nunca quisemos ser nós a ser quem propôs isto ou quem falou nisto.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Então, mas na próxima reunião, na próxima...” 
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O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Não, não! E o que está posto aqui em causa é a unidade daquele movimento.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Mas é isso, mas onde é que se quebra a unidade? Onde é que se quebra a unidade?!” 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Porque há aqui uma moção que tem uma origem!” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Mas não se quebra a unidade. Não se quebra a unidade com este parágrafo.” 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Já se quebrou. Já se quebrou.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Já se quebrou...” 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Peço desculpa, mas eu não vou entrar em diálogo.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“A reunião que era para ter havido ontem, não houve. Mas pode haver depois de amanhã ou quinta-feira e 
quem lá chegar primeiro, quem lá chegar...” 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Não é ‘quem chegar primeiro’ porque isto não é uma...” [em virtude da má qualidade do áudio da 
gravação, por não se ter recorrido ao uso do microfone, não é possível apresentar a parte final da 
intervenção]. 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Pois, quem lá chegar à reunião, é o que eu estou a dizer! Não anda aqui ninguém a correr.” 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Parece que andam! Parece que andam, parece que andam.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Mas isso é que é difícil de entender também, quer dizer!” 
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O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Não tem propriamente a ver com esta discussão, mas sim com a posição do [CDS-PP]. Quando foi aqui 
referido que alguns Membros ou alguns partidos são oportunistas, eu quero clarificar aqui a situação, 
nomeadamente aqui afirmada pelo Membro Domingues Rodrigues [da CDU] quando disse que ‘o [MDFCP] 
era composto por todos os partidos desta Assembleia’. Nós da [CDS-PP] recordamos que fomos consensuais 
mas não fazemos parte desse movimento. Portanto, retiramos aqui qualquer tipo de oportunismo. Somos 
sim, e queremos aqui afirmá-lo mais uma vez, estamos sempre e estaremos sempre, estivemos e estaremos 
sempre, disponíveis para a defesa das populações locais e das instituições, mas não compactuamos com tipo 
de afirmações nem com perdas de tempo porque não levam a lado nenhum. Nós aqui já fizemos uma 
pergunta e gostávamos de ver respondida.” 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“É só uma nota. Eu sinceramente em relação a esta questão da Providência Cautelar, eu li um documento, 
documento, enfim, penso que é público já neste momento, da Federação Distrital do [PS] relativamente às 
Providências Cautelares. E eu sinceramente li aquele documento, e acho que é um documento perfeitamente 
legítimo dum partido que entende, enfim, já com um articulado jurídico seguramente bem fundamentado, 
que a Providência Cautelar era um caminho que devia ser seguido. E eu não entendi isso como nenhuma 
intromissão, na minha junta de freguesia ou na junta de freguesia de qualquer outro concelho vizinho. 
Entendi como ato legítimo, perfeitamente autónomo, de uma federação distrital de um partido, que é o [PS], 
que tem um documento elaborado já com todo o articulado jurídico fundamentado no sentido da Providência 
Cautelar. 

Com a mesma legitimidade nós aqui propomos, sugerimos, a expressão é ‘sugerir’ que haja um processo ou 
‘início do processo conducente ao recurso à figura jurídica da providência cautelar’ por parte dos órgãos em 
concreto, neste caso as duas juntas e o Município. Ora obviamente isto não há uma intromissão nem nestes 
órgãos que podem perfeitamente não o fazer – a Junta de Freguesia do Poceirão pode não querer recorrer à 
figura da Providência Cautelar, ou da Marateca, ou o Município de Palmela! Quer dizer, o aprovar que esta 
recomendação ser aqui aprovada não compromete nenhum destes órgãos como é óbvio. E também não 
compromete nem condiciona o [MDFCP], tal como o documento da Federação Distrital do [PS] também não 
condiciona nada – eu li o documento e o senhor também. Pois, é bom sermos claros sobre isso! É bom 
sermos claros sobre isso. É que não estou a ver qual é a diferença. Não, não é qual é a diferença, os 
senhores queriam era ir a correr primeiro à frente! Eu percebo qual é o vosso problema, eu percebo qual é o 
vosso problema.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Meus senhores, eu fiquei na mesma ou se calhar ainda mais baralhado e portanto vamos pôr a moção.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“É um pedido de esclarecimento, é relativamente ao primeiro parágrafo da moção, se a CDU retira ou não?” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Não é o primeiro é o último da primeira folha! Ah, o primeiro, é do quê, do ‘nós CDU’?” 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“Ah, que ‘nós CDU designamos de pacto de agressão’? Nós não retiramos. Isto é aquilo que nós pensamos.” 
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A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“A solicitação do [BE] tinha a ver com...” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Ó Sra. Deputada, mas quem é que apresenta a moção?” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Nós podemos ter todos os entendimentos sobre determinado tipo de textos. A sugestão aqui é que a 
moção, é claramente apresentada como sendo da CDU, e até aí sem dúvidas nenhumas, sem problema 
nenhum. O que eu estou a apelar, ao sentido da unanimidade e da concordância, é que esta questão do 
‘nós CDU’, este parágrafo, seja retirado.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Se isso fosse condição para ser aprovada por unanimidade, isso tirava-se já!” 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“Ah, que ‘nós CDU’; nós retiramos ‘nós CDU’. Ah, sim.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Então, a gente deixa só ‘nós’. Deixamos só ‘nós’.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“No sentido de ser mais abrangente e não consignar esta ideia apenas nos eleitos da CDU.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“No fim, no fim os ‘eleitos’ tem!” 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“Se isso é importante. Acho que não altera nada, sinceramente. Nem acrescenta nem retira, mas tudo bem 
nós aceitamos. Nós aceitamos isso – ‘que nós designamos’”. 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“A outra questão tem a ver com a inclusão efetiva de um parágrafo, se bem entendi, na componente 
deliberativa de saudar as populações.” 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“Sim, saudar as populações, o envolvimento das populações, sim claro, dissemos que sim.” 
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A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Era só para confirmar.” 

 

Pelas vinte e três horas e trinta e seis minutos ausentou-se da participação dos trabalhos o Sr. Manuel 
Lagarto da CDU. 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“E a sugestão do [PS], a sugestão do ‘sugerir’? É que de facto, eu, são onze e meia é só isso e já 
ultrapassámos em meia hora o período. Como é que é? Vamos por assim a moção a votação?” 

 

Pelas vinte e três horas e trinta e oito minutos ausentou-se da participação dos trabalhos o Sr. Simplício 
Piteira da CDU. 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“Eu penso que sim, sinceramente. Neste momento não sei se é a melhor solução mas é aquela que nos 
parece que é a solução possível e se calhar mas adequada. Nunca temos certezas absolutas mas é aquilo 
que nos parece neste momento como o mais adequado.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“E aquela componente das posições assumidas pelos órgãos autárquicos?” 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“Sim, sim, sim, tudo bem. Agora é uma questão de redação do texto, não temos nenhuma reserva 
relativamente a isso, claro que não, não temos nenhuma.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Pronto, então se eu percebi retira o ‘CDU’, o ‘nós CDU’, inclui as tomadas de posição dos órgãos eleitos, da 
Assembleia Municipal e das Assembleias de Freguesia, saúda as populações e no último parágrafo mantém o 
‘sugerir’. É assim? Então vamos votar, meus senhores.” 

 

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

 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Meus senhores, eu não sei se neste período ainda certamente [haveria] algumas questões a colocar, mas 
como eu disse, deveríamos ter terminado às onze horas e são vinte para a meia-noite.” 

 

No seguimento, o Sr. Presidente da Mesa deu início ao Período da Ordem do Dia. 
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Ponto Um – Informação da Presidente da Câmara acerca da atividade municipal, de acordo com 
o disposto na alínea e) número um do artigo quinquagésimo terceiro da Lei cento e sessenta e 
nove de mil novecentos e noventa e nove de dezoito de setembro, alterada pela Lei número 
cinco-A de dois mil e dois de onze de janeiro. 

 

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

“Sr. Presidente muito obrigada. Srs. Membros da Assembleia, boa noite a todos. 

Eu penso que talvez, os Srs. Membros da Assembleia tiveram oportunidade de ver o documento com certeza 
e a introdução que foi apresentada por escrito de certa maneira contém aquilo que eu ia aqui dizer e 
portanto, eu pedia ao Sr. Presidente que me dispensasse e aos Srs. Membros da Assembleia da leitura. Claro 
que todas as questões serão respondidas por nós.” 

 

Sobre o Relatório da Atividade Municipal intervieram: 

O Sr. Pedro Taleço do PS: 

“Boa noite a todos. Mais uma vez eu li com muita atenção não só o relatório mas também esta introdução e 
não encontrei nenhum destaque nem nenhuma intervenção diferente dos relatórios anteriores que refletisse 
a altura de emergência social que o país atravessa e que certamente o Concelho de Palmela não será imune. 
Procurei na Habitação, não encontrei nenhum indicador, nenhuma informação diferente de todas as outras 
que nos habituámos a ter. Percebe-se que houve seis atendimentos mas que dos atendimentos não resultou 
mais do que as informações. Procurei na Intervenção Social, que já está limitada pelo Orçamento que 
aprovámos, que esta casa aprovou na última reunião, que é praticamente inexistente mas nem assim 
encontrámos nada que revelasse um mínimo de indicador, ou um novo instrumento, ou algo que a [CMP] 
tivesse a necessidade de criar ou implementar na sua atividade em relação a questões de emergência social.  

Depois também vi, em relação à Rede Social, há tão propagada Rede Social. A Rede Social serve para 
desculpar uma não intervenção, porque a Rede Social é constituída por IPSS’s [Instituições Privadas de 
Solidariedade Social], IPSS’s essas que não têm qualquer tipo de apoio financeiro neste momento da 
autarquia, que elas próprias é que estão a reagir às dificuldades dos seus utentes e dos pais dos seus 
utentes, e que portanto depois surge aqui uma informação apenas dum plano de ação para dois mil e treze 
onde não se conseguem inferir propriamente quais são os indicadores deste plano de ação. Qual é um 
instrumento no terreno? Como é que aferimos se há crianças com fome nas nossas escolas? Continuamos a 
ver o mesmo número em relação à alimentação das três mil refeições, etc., etc., que é informação que já 
possuímos, que sabemos e que existe. Portanto, tenho alguma dificuldade em perceber nesta altura e neste 
resumo de uma informação que é suposto ser relevante porque é que não há aqui de uma forma mais 
vincada em relação à matéria social e em relação às pessoas e ao que a [CMP] sente e afere das 
dificuldades das pessoas. Irei continuar a fazer esta pergunta cada vez que tiver um relatório e que sentir a 
falta desta informação.” 

 

Pelas vinte e três horas e quarenta e dois minutos o Sr. Simplício Piteira da CDU retomou a participação 
nos trabalhos. 

 

Pelas vinte e três horas e quarenta e três minutos o Sr. Manuel Lagarto da CDU retomou a participação 
nos trabalhos. 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Ia apenas fazer uma sugestão, aliás, o Deputado Pedro Taleço – eu acho que esta deve ser a primeira vez 
que o [BE] concorda em absoluto com o que o PS disse – mas tem a ver de facto com esta componente 
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social e seria interessante, e esta é uma sugestão que faço ao Executivo no sentido de se realizar o 
diagnóstico da situação social do Concelho, nomeadamente, de facto com a questão das crianças, das 
refeições escolares se há um aumento ou não, em qual por cento, os processos familiares e de tudo isso, o 
nível de atendimentos que são recebidos, e esta é já uma sugestão feita pelo [BE] várias vezes. Os 
Relatórios da Atividade Municipal referem-se muito a números e é evidente que essa é uma componente à 
qual não é possível escapar, mas seria também interessante termos noção efetiva do tipo de pedidos que 
são. E isto poderia acontecer se calhar, não vou dizer todas as vezes, mas pelo menos uma vez por ano. 
Seria interessante perceber no âmbito dos pedidos e das procuras de apoios à [CMP] quais são as suas 
áreas maiores. 

Ainda no âmbito das questões sociais, e embora esta seja uma matéria mais sensível no sentido em que não 
enquadra bem esta questão da informação à Presidente, mas pese embora os constrangimentos que são 
alheios à [CMP] no que diz respeito aos cortes de financiamento estatal, continuamos a considerar que a 
prioridade política deve assentar nas questões sociais. E quando digo questões sociais integro nelas também 
no apoio prestado às populações. Eu compreendo que é preciso fazer [alguns] ajustamentos no âmbito dos 
cortes orçamentais. Tenho muita dificuldade em compreender que esse corte afete as corporações de 
bombeiros do concelho, que por sua vez, vão afetar o serviço prestado às populações.” 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

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

“(...) rapidamente para salientar aqui dois ou três aspetos só que penso que podem ser mais de melhoria 
nos próximos relatórios e nomeadamente aqui em relação ao Atendimento Municipal. Eu penso que é 
importante para avaliarmos a eficiência e a eficácia dos serviços termos uma ideia do tempo de espera e o 
tempo de resposta, se possível. Nós sabemos que às vezes nem sempre é possível, mas acho que isso ajuda 
a analisar e a avaliar aqui também as capacidades e a própria gestão de recursos humanos e aquilo que no 
fundo que é aquilo que mais interessa aos munícipes que é virem à [CMP], virem à autarquia, virem à junta 
e terem tempos de espera e tempos de resposta que sejam efetivamente rápidos e que as respostas sejam 
adequadas àquilo que eles esperam destes órgãos ou dos nossos serviços. 

Depois o Ano Hidrológico fala também, e aqui também é uma questão de pormenor mas para nós era 
importante saber o número de ocorrências - porque houve um conjunto de ocorrências no nosso território 
durantes os meses de dezembro e janeiro -, que tipo de ocorrências, as ocorrências foram graves, não 
foram graves, quer dizer, [dar-nos-ia] uma ideia de análise e de mais interessante e permitia-nos fazer uma 
avaliação mais correta. 

Depois há aqui pequenas questões de pormenor, que eu não iria agora debruçar-me mais, mas no global e 
reforçando um pouco o que já foi dito pelo meu camarada Pedro Taleço [do PS] e também reforçado pelo 
Membro da Assembleia Ana Sartóris [do BE], que a questão social acho que era importante porque estamos 
a atravessar momentos difíceis e acho que era importante que o plano social viesse mais focado nestes 
Relatórios de Atividade Municipal.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Então começando pela questão colocada pelo Sr. Membro da Assembleia, Pedro Taleço [do PS]. Primeiro, o 
Sr. Vereador Adilo Costa teve a oportunidade de me esclarecer agora que foi enviada uma resposta dos 
serviços diretamente às questões que tinham sido colocadas pelo Sr. Membro da Assembleia, eu creio que 
na anterior reunião, não? Não, peço desculpa, na Assembleia em que levantou estas questões sobre a Área 
Social.” 

 

O Sr. Pedro Taleço do PS: 

“Foi provavelmente há um ano, estas coisas, quase há um ano, foi assinada pelo Dr. Paulo Pacheco.” 
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A Sra. Presidente da Câmara: 

“Na altura em que colocou as questões, então repito, ou depois de ter colocado as questões recebeu uma 
informação concreta sobre isto. 

Sobre a questão do modelo de relatório, Srs. Membros da Assembleia, eu aceito todas as sugestões e com 
certeza que haverá no futuro oportunidade de fazer melhor, mas acho que este relatório corresponde a um 
modelo muito pouco usual entre as câmaras municipais com o nível de informação não só detalhada como 
diversificada em quantidade, abarcando todas as áreas da atividade – não conheço outro, se os Srs. 
Membros da Assembleia conhecerem, sugiro que tragam porque naturalmente os nossos serviços também 
têm a ganhar com isso e eventualmente a melhorar a sua prestação de informação. De resto eu gostava de 
recordar que esta forma de informação é naturalmente a informação formal à Assembleia mas existem 
inúmeras outras formas de informação acerca da Atividade Municipal. Eu recordo que a Prestação de Contas 
que nós fazemos regularmente, a informação oficial que divulgamos sobre todas as atividades, e sobre todas 
as áreas de intervenção, o nosso trabalho na Rede Social, que ao contrário do que se diz não é uma forma 
de escamotear a questão social, é uma forma de potenciar os nossos recursos e a nossa capacidade de 
intervir na dimensão social, porque exatamente se nós nos fechássemos no domínio da intervenção da 
[CMP], quer dizer, podíamos aqui ter a notícia como de facto gostam, é bom, é bom ter notícias sobre mais 
um gabinete de crise que foi criado exatamente para atacar a fome concreta das crianças, foi criado mais 
um gabinete de crise para atender as situações dos idosos maltratados – nós entendemos que estes 
gabinetes de crise são muito importantes mas continuam a não esgotar todo o espaço para a intervenção 
social. E entendemos que o espaço para a intervenção social, nomeadamente na sua dimensão «prevenção» 
acontece no âmbito desta rede. E é aqui que nós temos tido a capacidade efetivamente com os nossos 
parceiros locais de resolver, ou aliás, de prevenirem alguns casos, de antecipar mesmo evoluções que a 
posteriori vêm a acontecer e confirmam as leituras que são feitas e de facto a resolverem alguns casos. Isso 
acontece realmente no seio da rede e eu não tenho nenhum problema em assumir que se a [CMP] é apenas 
um pequeno parceiro na resolução destes problemas fantástico, significa que nós temos uma Rede Social 
que corresponde exatamente ao espírito com que foi criada. E portanto, não deixamos de colocar os serviços 
da [CMP] ao serviço desta rede e destes problemas, mas não podemos de modo nenhum escamoteá-la. 

Acho que não existe, acho que não é possível banalizar esta coisa, enfim, como de certa maneira eu acho 
que foi, pelo menos a forma, foi isso que li, um plano de ação social não pode ser banalizado desta maneira. 
É um documento muito importante, aliás, nós estamos neste momento a fazer o balanço, a concluir a 
avaliação do plano de dois mil e doze e o plano para dois mil e treze é feito exatamente com base naquilo 
que já foi o resultado do trabalho de dois mil e doze, a respetiva avaliação, etc. Portanto, não podemos 
minimizar isto, e mais uma vez de interligação com todas as instituições, porque de facto a [CMP] não é, 
nem pode ser, uma ilha e o seu trabalho não pode ser visto como isolado do meio disto. 

Acho que não devíamos separar nem isolar as questões sociais da nossa intervenção em diversas áreas da 
atividade municipal, isto é: quando nós praticamos um certo tipo de taxas, quando nós impomos 
determinado tipo de preços, quando nós praticamos um determinado tipo de apoios às instituições do nosso 
concelho, nomeadamente às instituições que têm essa valência social - como de resto hoje aqui mesmo 
temos a oportunidade de observar numa das propostas que aqui trazemos -, quando cedemos terrenos, 
quando dispensamos do pagamento de taxas, tudo isto é uma intervenção ainda que indireta na dimensão 
social do concelho e a favor das populações. Portanto, se os Srs. Membros da Assembleia acham mais 
importante criarmos um gabinete de crise, porque isso também é mais facilmente notícia, eu confesso que 
esse não é o meu, enfim, não vou usar uma expressão que não é minha, essa não é a minha convicção. 
Portanto, nós continuaremos a fazer o trabalho que estamos a fazer, é um trabalho de fundo, sem de facto 
grandes cabeçalhos, mas é o trabalho que entendemos mais consistente, junto das escolas, das famílias, das 
instituições, em parceria e em rede. 

Sim claro, nós temos esta informação sobre as questões do Atendimento. Agora é difícil, vamos ver, aliás 
como qualquer questão, é difícil ser balizada. Por exemplo, vou tentar concretizar, vou tentar dar um 
exemplo para se perceber melhor o que eu quero dizer. Nós temos uma afluência brutal, aliás, foi enorme 
desde meados do mês de janeiro e isso resultou do conjunto das iniciativas que estão a ser tomadas por 
causa do IMI [Imposto Municipal sobre Imóveis], da avaliação dos prédios e na sequência dos milhares de 
cartas que as Finanças enviaram. A [CMP] foi completamente, enfim, desculpem, o termo de facto é 
«entupida», não é correto, desculpem, está-me a faltar, mas é verdade, quer dizer, os nossos serviços 
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ficaram sem capacidade de resposta porque de facto tratou-se de um pico absolutamente anormal. Vamos lá 
ver, se nós de repente fizéssemos, agarrássemos neste período e fôssemos fazer a análise da eficiência e da 
eficácia disto, era uma coisa terrível! Mas ainda assim, se nós atendermos realmente há procura brutal que 
aconteceu nos Serviços de Atendimento, perante uma situação que é completamente nova, que é a 
realidade do nosso Município também é muito especial daí a própria avalanche de cartas que as Finanças 
mandaram e a avalanche de cidadãos que procura os próprios serviços da [CMP] para resolver naturalmente 
estes problemas, mas se nós avaliarmos em tempo médio o nosso atendimento, podemos considerar que 
está longe daquilo que são os objetivos que nos propomos. No entanto, se avaliarmos o conjunto de 
respostas que àquela situação concreta, àquela procura concreta conseguimos dar, ah, ela foi muito boa. Ou 
seja, as pessoas conseguiram ter respostas sem os custos que andam por aí (enfim, serviços particulares, 
não interessa, como é nossa missão de facto), as pessoas conseguiram ver resolvidos os seus problemas. 
Observar a nossa eficácia em matéria de atendimento tem que acontecer num período mais vasto, eu diria 
preferencialmente distinguindo áreas de atendimento. Por exemplo, um dos objetivos que nós temos é ainda 
continuar a isolar as questões mais rápidas, por exemplo, as questões do pagamento da água, que são 
coisas relativamente rápidas, muito rápidas até, e que não devem ser misturadas com outras questões. De 
facto não faz sentido que se demore vinte minutos para fazer um pagamento da água; vinte minutos no ato 
em si, é uma coisa muito rápida de facto. Mas por outro lado, também é difícil nestas alturas de grande 
afluxo, nós deixarmos de canalizar os recursos para estas grandes questões e manter estes canais mais 
fluentes. No fundo o que eu quero dizer com isto é que o nosso Serviço de Atendimento continua a ser 
monitorizado. Pela primeira vez fomos agora confrontados com esta «avalanche» proveniente pelas 
questões da avaliação do IMI, mas também isto nos vai servir de exemplo para aquilo que temos que 
continuar a melhorar naquele serviço. Mas eu diria que globalmente, globalmente, estamos satisfeitos, 
temos a noção que é preciso continuar a melhorar, sobretudo na questão dos tempos. 

A questão das ocorrências provenientes das condições..., não temos nada, não tivemos nada de grave, 
efetivamente. Houve danos materiais, essencialmente particulares, mas não tivemos nada de relevante no 
plano municipal, digamos assim. Com certeza que com prejuízo, sendo significativo o prejuízo que essas 
ocorrências significaram para cada pessoa individualmente, mas globalmente aqui no Município não houve 
intervenções significativas. Houve muitas pequenas intervenções, nomeadamente na questão dos nossos 
serviços – limpezas, desentupimentos, abertura de valas, muros, encaminhamentos de águas -, portanto, 
sensivelmente à volta de quinze mil euros, diz o Sr. Vereador Álvaro Amaro, com as intervenções no espaço 
público, serão sensivelmente dessa ordem, com a nossa intervenção. 

A questão da prioridade, bem a questão dos bombeiros. Vamos lá ver, nós temos aqui de facto uma 
redução, que eu ainda assim sublinho, ligeira às corporações de bombeiros. Mas queria dizer que é mesmo 
assim a área da nossa atividade onde menos cortamos e que está muito longe de corresponder ao corte 
médio que as Receitas da [CMP] sofreram. Portanto, fazemos um grande esforço para manter o nosso 
compromisso de segurança com este território e isso passa obviamente pelo compromisso que temos com 
os bombeiros. O nosso compromisso com a segurança do território é solene, mas de facto é impossível 
manter determinados montantes de financiamento. Mas o que é curioso é que as nossas corporações de 
bombeiros reconhecem isso, reconhecem o esforço da [CMP]. Naturalmente reconhecem o quanto era 
importante manter, até porque era possível manter o apoio a outras atividades menos diretas mas que são 
muito importantes, como por exemplo as atividades de formação dos bombeiros, formação permanente. Mas 
o que é facto é que também reconhecem os nossos bombeiros que se o financiamento falha, essa falha 
acontece sobretudo por via dos pagamentos que são provenientes da Administração Central e que essa é 
que é a verdadeira grande quebra de financiamento das associações de bombeiros. Fosse apenas a redução 
do financiamento municipal e ainda assim estariam os nossos bombeiros muito bem.” 

 

 

Ponto Dois – Alteração aos Estatutos da Palmela Desporto, EEM [Palmela Desporto, Empresa 
Local de Promoção do Desporto, Saúde e Qualidade de Vida, E. M.  Unipessoal, Lda.] 

 

Após lhe ter sido concedida palavra pelo Sr. Presidente da Mesa, informou a Sra. Presidente da 
Câmara: 
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“Duas palavras apenas de enquadramento. O que nós fizemos aqui foi, na sequência de uma alteração que 
acontece por razões de adequação também à nova legislação, nós aproveitámos para fazer pequenas 
correções que vão mais rigorosamente no sentido daquilo que é hoje a realidade da Palmela Desporto e, 
aliás, valorizando aquilo que já praticávamos na Palmela Desporto mas que por força da própria legislação 
anterior tinha aqui algumas funções de certo modo subsumidas. Não sendo alterações muito profundas, tem 
algumas alterações de conteúdo com algum significado.” 

 

Pelas zero horas e dois minutos ausentou-se da participação dos trabalhos a Sra. Julieta Rodrigues do 
PS. 

 

Sobre esta proposta intervieram: 

O Sr. Pedro Taleço do PS: 

“Não será propriamente uma questão, mas é uma declaração em relação ao voto do [PS]. Nós iremos abster 
nesta votação uma vez que isto apenas trata de uma transposição legal e que não implica mudanças no 
funcionamento e na gestão da Palmela Desporto, e essa sim é a matéria que nos preocupa.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“É apenas também para esclarecer o voto do [BE]. A posição do [BE] relativamente à Palmela Desporto é 
conhecida, continuamos sem compreender qual é a vantagem de ter uma empresa municipal, ao invés de 
todo o património ser gerido pela própria [CMP], tanto mais que de facto a fiscalização sobre a Palmela 
Desporto não pode ser, na iminência da sua existência, efetuada pelos órgãos democraticamente eleitos, e 
essa é de facto uma das grandes desvantagens, para além do próprio serviço temos algumas dúvidas se não 
poderia ir muito mais longe para aquilo que é o investimento da [CMP]. Considerando que esta alteração de 
facto advém da mera imposição legal, não estamos a debater aqui concretamente a Palmela Desporto em si 
como empresa municipal, em nada se está a alterar o seu funcionamento, o [BE] abster-se-á porque não 
estamos a falar de uma questão política forte sobre esta matéria, apenas uma questão legalista à qual a 
[CMP] é obrigada a recorrer.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Eu acho que ainda assim, enfim, de facto não foi uma questão, mas ainda assim eu gostava de sublinhar 
um aspeto: é que há uma ou outra questão que tem alterações que nós aproveitamos para introduzir 
alterações que são substantivas. Por exemplo, o caso concreto da eleição dos representantes da [CMP] no 
Conselho de Gestão, neste momento podia acontecer pura e simplesmente no âmbito da própria, aliás, dito 
de outra maneira, o facto de nós continuarmos a levar à [CMP] a eleição do membro da Assembleia-geral, a 
eleição dos membros do Conselho de Gestão e também a destituição de membros do Conselho de Gestão, 
isto significa uma opção clara pela direção absoluta do Município na Palmela Desporto, ou seja, a atual lei 
permite que isto não seja deliberado em câmara. Nós propomos que o seja, continuamos a afirmar a 
importância da direção, neste caso, municipal e do próprio órgão, do órgão colegial que é a CMP na Palmela 
Desporto. Continuamos a fazer ainda assim, é uma empresa cem por cento municipal.  

Quanto à lógica eu admito que muitas das reservas que os Srs. Membros da Assembleia têm manifestado 
relativamente à Palmela Desporto, não fico satisfeita com esta alteração, mas essa será uma reserva de 
outra natureza. Quer dizer, a Palmela Desporto faz todo o sentido enquanto empresa que faz claramente a 
gestão dos equipamentos desportivos identificados e que promova a atividade desportiva hoje, em 
condições que a própria [CMP] não tem condições para promover, a não seja claramente do ponto de vista 
dos planos de desenvolvimento, da relação com as instituições locais, da relação com as escolas, da 
definição de políticas gerais. Temos na Palmela Desporto esta capacidade concreta de promover e gerir, que 
me parece um aspeto importante, a prática do desporto, da saúde e no fundo da qualidade de vida e do 
bem-estar dos cidadãos. No fundo é isto que a Palmela Desporto faz e que já fazia, e que nós procuramos 
trazer para os estatutos, adequando-os à realidade mais concreta e verdadeira da Palmela Desporto. 
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Queria sublinhar um outro aspeto. A própria questão dos preços, há pouco referíamos isto. Os preços são 
um espaço de intervenção, a política de preços, a aprovação concreta dos preços máximos a praticar pela 
empresa são um espaço de intervenção municipal que nós não devemos minimizar, ou seja, é a [CMP] quem 
define efetivamente a política de preços levada a cabo na Palmela Desporto. E esta não é uma questão 
menor; a empresa faz toda a gestão, com certeza, mas esta não é uma questão menor. Aqui se vê também 
por exemplo as nossas opções em matéria de apoio social às populações, mesmo que indiretamente, ou 
seja, não é uma intervenção social direta mas é uma intervenção que propiciando e permitindo a 
participação das pessoas a preços mais baixos está a permitir a participação em condições de igualdade. 

Penso que são as principais questões que estão em causa nestas alterações.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“No seguimento daquilo que a Sra. Presidente [da Câmara] acabou de dizer sobre a intervenção da [CMP] 
na definição daquelas que são as políticas da Palmela Desporto, e atendendo ao capital da própria Palmela 
Desporto, qual é a vantagem de termos esta empresa municipal?” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Nós não temos dúvidas de que é muito difícil e, aliás, o facto das empresas municipais, a própria lei que 
permitiu a criação das empresas municipais ter surgido, claramente acontece pela dificuldade que se 
reconhece aos próprios municípios de intervirem em todas as áreas com a mesma dimensão, competência, 
eficácia, eficiência e proximidade, no fundo; porque a questão da proximidade é um fator claro também de 
garantia da prestação de um serviço com qualidade. Portanto, nós encontrámos na solução da empresa 
municipal essa resposta mais qualificada e, por outro lado, o facto de podermos ter uma relação com 
profissionais clara, claríssima – olhe, por exemplo, uma relação que hoje claramente está cada vez mais 
distante das câmaras municipais, até por aquilo que estamos impedidos de fazer, e eu diria que hoje, se não 
tivéssemos a Palmela Desporto a nossa prestação na área, não só do desporto, mas também por esta via na 
área da saúde e na área da qualidade de vida das pessoas estava claramente diminuída. Não tenho a 
mínima dúvida relativamente a isso. Nós temos equipamentos de qualidade que são geridos de facto numa 
ótica de qualidade, de grande exigência, com um grande profissionalismo e naturalmente com recurso a 
tudo aquilo que o mercado hoje põe à disposição de melhor. 

De facto, as câmaras municipais não têm muitas vezes capacidade de gerir os equipamentos com esta 
mesma relação. E de facto gerir piscinas municipais não é uma coisa que nós possamos fazer da mesma 
maneira como gerimos, por exemplo, um equipamento apenas de cultura. Quer dizer, estão em causa 
muitas coisas relacionadas com o risco, com a saúde das pessoas, com a responsabilidade civil, a todos os 
títulos, com uma resposta diária a pormenores da mais variada ordem de grande exigência que se 
conseguem com respostas muito mais concentradas. 

E, portanto, a solução da empresa municipal tem, ano após ano, demonstrado essa maior capacidade de 
resposta e de intervenção da nossa parte. E não tenho dúvidas de que os projetos que a Palmela Desporto 
tem promovido têm alargado claramente o âmbito da intervenção do Município nesta área.” 

 

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

 

O Sr. José Cardoso do PSD apresenta declaração de voto: 

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

“(...) porque dificilmente qualquer Social-Democrata defendia a gestão privada melhor que a Sra. Presidente 
[da Câmara] acabou de o fazer.” 
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Ponto Três – Regulamento de Toponímia do Concelho de Palmela. 

 

Não havendo intervenções, foi a proposta submetida a votação, sendo aprovada, por maioria, com 
vinte e três votos a favor (quinze da CDU, cinco do PS, dois do PSD e um do BE) e uma 
abstenção do CDS-PP. 

 

 

Ponto Quatro – Participação do Município de Palmela na constituição da Rede Intermunicipal 
de Cooperação para o Desenvolvimento. 

 

Sobre esta proposta intervieram: 

A Sra. Carla Oliveira do PS: 

“Antes de mais, queria cumprimentar-vos a todos. Relativamente a esta questão da participação do 
Município de Palmela na constituição da Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento li 
atentamente o documento que nos foi enviado e verifico que há uma série de vantagens, não sei se dado o 
adiantado da hora valerá a pena enumerar todas mas poderemos aqui referir algumas como: 

• Dinamizar os Projetos de Cooperação para o Desenvolvimento; 

• Promover Ações de Educação para o Desenvolvimento, designadamente atividades em prol da 
Cidadania Global; 

• Promover o trabalho em rede; 

• A partilha de boas práticas; 

• A partilha de informações entre técnicos municipais; 

• A possibilidade de criação de parcerias para apresentação de propostas e projetos, nomeadamente 
nos concursos a fundos europeus e internacionais. 

Bom, isto são realmente uma série de vantagens muito vantajosas! No entanto, há aqui uma questão que 
me saltou à vista. Na segunda página da proposta que a [CMP] redige, logo no início diz que ‘a constituição 
da associação não implica qualquer encargo financeiro para os municípios aderentes [e] possibilitará o 
acesso, sem restrições, a fontes de financiamento nacionais e internacionais’. Acontece que ao ler o 
regulamento em vários pontos se refere, no artigo dez por exemplo, ‘Pagar as quotas que forem afixadas 
pela Assembleia Intermunicipal’ [vide alínea e)], no artigo dezasseis refere um ‘Orçamento’ [vide alínea b) 
do ponto três], portanto suponho que este Orçamento terá de haver dinheiro e esse dinheiro provavelmente 
advém de quotas, depois ainda no artigo dezasseis, na alínea h) [do ponto três] volta a referir que é 
‘competência da Assembleia Intermunicipal (...) Deliberar, sob proposta do Conselho Executivo, a criação de 
uma quota e o respetivo valor’ e fico aqui com algumas dúvidas relativamente à tal ausência de encargos 
financeiros. E acho que isto tem de ser realmente bem apreciado e temos de ter certezas se realmente não 
há quota ou há quota, e a haver essa quota, qual é o valor desta quota, porque pelo que eu percebo deste 
regulamento e da leitura que fiz do mesmo a sensação que dá é que esta quota só vai ser definida depois de 
nós termos ou do município ter integrado o projeto. No entanto, depois no artigo décimo primeiro refere 
aqui dois pontos relativamente à ‘obrigação da permanência’. Portanto, nós entramos e a partir daí somos 
obrigados a permanecer durante três anos e sendo que mesmo ao fim deste período de três anos para 
sairmos desta associação é necessário que a Assembleia [Municipal] delibere neste sentido. Mas depois no 
artigo décimo segundo já diz que são condições para a perda de condição de associado ‘A renúncia, através 
da carta registada’ [vide alínea a) do ponto um]. 

Eu acho que há aqui alguma confusão ou fui eu que não entendi o que aqui está escrito, porque ora diz que 
somos obrigados a permanecer ora diz que podemos renunciar através de carta registada e acho que temos 
aqui, e apesar de concordar com a nossa inclusão nesta associação, temos de nos precaver relativamente ao 
valor que esta quota pode vir a ter. É definido com base no quê? No número de munícipes, no número de 
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eleitores? Na dimensão? No valor que obtemos através destes concursos nacionais e internacionais? É 
preciso ter noção donde é que esta quota pode vir a ser definida e ter noção que afinal há um encargo 
financeiro associado à permanência nesta associação. 

Gostava só de ver esclarecidas estas questões e, no entanto, o nosso voto será favorável porque realmente, 
agora com esta ressalva e com este cuidado de verificar qual é o valor desta quota.” 

 

Pelas zero horas e quinze minutos a Sra. Julieta Rodrigues do PS retomou a participação nos trabalhos. 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Bem, vamos lá ver, eu acho que o tema tem exatamente todas ou quase todas as questões que aí colocou. 
Em primeiro lugar, de facto o que se diz é que ‘não existem encargos com a constituição da associação’ não 
se diz que a associação não trará encargos. Essa é uma primeira questão, porque também há custos na 
constituição de associações e portanto é relevante dizer-se aqui que não há custos na constituição da 
associação. Isso é a constituição; primeira nota. Depois sublinhar o facto de nós estarmos a deliberar a 
constituição, a nossa participação na constituição de uma rede. Ou seja, neste momento em boa verdade 
não há condições até formais para quem quer que seja definir custos de funcionamento da rede, quotas a 
atribuir, etc. É evidente que vai ser no âmbito dos órgãos a criar na própria rede que será definido todo esse 
conjunto de questões, nomeadamente as quotas. 

Depois, o facto de ter que se permanecer três anos é de lei, não é situação única. Portanto, é de lei quando 
aderimos a uma instituição nestas condições, é perfeitamente normal. Aqui o que penso que vai funcionar 
como aspeto relevante para a definição dos encargos é exatamente tudo aquilo que se vier a apurar como 
formas de financiamento da associação. E o facto de ser uma Rede Intermunicipal e de ser uma rede que 
envolve outras instituições que não são municípios pode ter aqui um papel importante, quer dizer, as 
candidaturas a fundos comunitários, por exemplo, é um tema importante, nós enquanto Município 
individualmente não nos podíamos candidatar ao financiamento de ações concretas. E a nossa cooperação 
de certo modo tem sido reduzida, pelo menos nos seus montantes exatamente por isso porque dadas as 
dificuldades financeiras não era possível manter o trabalho que fazíamos até ao momento. Em rede será 
porventura mais fácil mas tudo isso ficará sujeito às regras que forem definidas na própria rede, neste caso 
com a nossa participação. É evidente que o Município estará sempre em condições de dizer que, enfim, para 
além de votar, votar no próprio seio da rede, vir a decidir posteriormente se por alguma razão entender que 
não tem condições ou que não quer participar nas condições que virão a ser definidas pela rede.” 

 

Pelas zero horas e vinte um minutos ausentou-se da participação dos trabalhos a Sra. Anabela Rito da 
CDU. 

 

A Sra. Carla Oliveira do PS: 

“É essa questão que me levanta dúvidas. Se isso fosse claro que havia essa hipótese clara, mas a minha 
questão é: ora num sítio diz que somos obrigados à permanência durante três anos ora noutro sítio diz que 
podemos renunciar através de carta registada.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Sim, ao fim de três anos.” 

 

A Sra. Carla Oliveira do PS: 

“Não, é que mesmo ao fim de três anos é necessário que a Assembleia [Municipal] delibere nesse sentido.” 
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A Sra. Presidente da Câmara: 

“Sim, mas como deliberámos o ano passado a saída de outras associações.” 

 

A Sra. Carla Oliveira do PS: 

“Mas nada nos garante que haja essa deliberação favorável, não é?” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Qual deliberação favorável?” 

 

A Sra. Carla Oliveira do PS: 

“No sentido da saída.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Não, a saída tal como a entrada é deliberada pela Assembleia [Municipal], a saída também será deliberada 
pela Assembleia. Portanto, nós podemos oficiar em carta registada, etc., mas a deliberação formal é desta 
Assembleia sempre. Aliás, o ano passado trouxemos a saída de algumas associações, lembra-se disso?” 

 

A Sra. Carla Oliveira do PS: 

“Sim, sim, sim.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Achámos de facto, ou não tinham justificação, ou por razões financeiras, etc., e portanto, esta é a mesma 
coisa, só por dizer que neste momento, uma vez que estamos a iniciar a participação num processo não 
estamos em condições sequer de saber o que é que ele pode custar. Vamos participar na definição desses 
encargos também.” 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com vinte e três votos a 
favor (catorze da CDU, seis do PS, dois do PSD e um do BE) e uma abstenção do CDS-PP. 

 

 

Ponto Cinco – Alteração ao Protocolo de Delegação de Competências com a Junta de Freguesia 
de S. Pedro de Marateca. 

 

Sobre esta proposta intervieram: 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Só duas ou três questões. Nós claramente tomámos a nossa oposição e dissemos quais as razões em 
relação aos protocolos apresentados na última Assembleia, a dezanove do doze. Nesta Assembleia e 
considerando que a Presidente da Junta da Marateca, Fernanda Esfola, levou à Assembleia de Freguesia 
onde foi aprovado por unanimidade a recusa do protocolo nos termos em que ele estava e, portanto, 
seguindo que essa recusa levou à alteração do mesmo protocolo, de acordo com aquilo que a Assembleia de 
Freguesia aprovou. E logicamente que apoiando aquilo que a Assembleia de Freguesia e respeitando a sua 
decisão, votaremos a favor desta alteração ao protocolo. Portanto, no respeito da decisão democrática da 
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Assembleia de Freguesia. Isto, penso que é importante referir porque a Presidente da Junta teve esse 
cuidado de ouvir a Assembleia [de Freguesia], a Assembleia [de Freguesia] pronunciou-se, pronunciou-se 
maioritariamente, o protocolo foi alterado e nós seguimos aquilo que a própria Assembleia de Freguesia e 
depois propôs como alteração e, portanto, votaremos a favor desta alteração.” 

 

Pelas zero horas e vinte e cinco minutos a Sra. Anabela Rito da CDU retomou a participação nos 
trabalhos. 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Relativamente a esta matéria, gostaríamos de ter uma informação da Junta de Freguesia. Uma vez que a 
Presidente de Junta não está aqui presente, se é possível o representante dar-nos alguma informação do 
por quê da alteração ao protocolo e, por outro lado, parece-nos um pouco estranho, num espaço tão curto 
termos aqui duas situações: esta Assembleia aprovou um protocolo de competências do Município para a 
freguesia e o por quê desta rápida alteração.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Apenas esclarecer o sentido de voto do [BE]. Nós de facto vamos votar favoravelmente esta proposta na 
exata medida em que ela advém de uma aprovação no órgão que é o representativo daquilo que são os 
interesses da população da Marateca e só podemos respeitar essa mesma decisão.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Bem, é apenas precisar na sequência da intervenção do Sr. Membro da Assembleia do CDS-PP, precisar que 
o curto espaço de tempo deve-se como foi dito aqui logo no início pelo facto de a Assembleia de Freguesia 
não ter concordado com o protocolo que foi votado aqui e, portanto, propôs neste caso a revogação da 
delegação de competência referente a um tema concreto, que é o tema da conservação e da limpeza dos 
espaços de jogo e recreio. De acordo com o ofício que nos foi dirigido, a decisão de revogar essa área que 
tinha sido protocolada prende-se no texto dos próprios com o facto da verba adstrita à execução daquele 
serviço ser insuficiente. Pronto, é uma decisão da Assembleia de Freguesia e nós temos que aceitar, razão 
pela qual trazemos aqui a alteração.” 

 

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

 

 

Ponto Seis – Assunção dos compromissos plurianuais resultantes do Acordo de Transação, e 
respetivos anexos, entre a Câmara Municipal de Palmela e a SIMARSUL – Sistema Integrado 
Multimunicipal de Águas Residuais da Península de Setúbal, S.A., nos termos da alínea c) do 
número um do artigo sexto da Lei número oito de dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro. 

 

Sobre esta proposta intervieram: 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Isto é uma questão polémica porque é uma questão que nos leva, que pode-nos levar a debater esta 
situação e a fazer paralelos com outras, mas a verdade é que é extremamente preocupante. Nós estamos 
aqui a falar duma situação de compromissos plurianuais com a SIMARSUL, entre a [CMP] e a SIMARSUL, 
que nos levam pelo menos até dois mil e dezoito e com a noção de que quando chegarmos a dois mil e 
dezoito quase de certeza que não temos o problema da dívida resolvido e, portanto, nos vai prolongar por 
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mais tempo no tempo esta dívida com juros que penalizam o Município. E esta situação para nós é 
preocupante, resulta já de análises que aqui feitas e dum debate que tem havido aqui e portanto, reforçar 
algumas questões que é nomeadamente o não pagamento integral durante alguns anos dos meses, dos 
doze meses. E levanto aqui a questão: dois mil e dez não se pagaram dois meses, dois mil e onze não se 
pagaram dez meses, dois mil e doze não se pagaram onze meses. 

Depois o não abatimento da dívida, quando em dois mil e dez e dois mil e onze há verbas não concretizadas 
e poderiam ser induzidas para alguma, senão a totalidade, uma parte importante, para amortecer esta 
dívida. E achamos que estamos a hipotecar o Município pelo menos para os próximos dois mandatos. É uma 
situação que nos preocupa, é uma situação que nos deve preocupar a todos e é uma situação que 
efetivamente nos traz encargos financeiros que limitam a capacidade de intervenção do Município. E se isto 
é verdade, não é menos verdade que se calhar com outras opções se poderia ter pelo menos um impacto 
menor nesta dívida. E a verdade é que se prolongou, a dívida vai-se prolongar, vamos ficar hipotecados à 
dívida durante pelo menos dois mandatos e isto é para nós preocupante e deve ser para todos os munícipes 
preocupante porque vai condicionar de certeza a capacidade de investimento e de intervenção no território 
do Município.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Colocar aqui uma questão relativamente a esta alteração que tem a ver com a questão dos juros. Se foi de 
alguma forma negociada taxas de juro e qual a sua taxa, e já agora comparar com a anterior situação.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Então, começando por esta última questão. Taxa de juro foi uma questão amplamente discutida e 
fortemente negociada. Posso dizer que a primeira nota que recebemos da SIMARSUL em relação a taxas de 
juro ia no sentido da aplicação de uma taxa dez por cento (!), um juro de dez por cento e finalmente o que 
vem para este acordo, que continua a não ser brilhante mas dada a situação em concreto, é uma taxa de 
seis por cento. Não incide sobre os juros de mora mas apenas sobre, pois é outro aspeto da negociação 
conseguiu ser ultrapassado na negociação. 

Esta proposta, já agora nós, vamos lá ver, desde o início de dois mil e doze nós tínhamos feito à SIMARSUL 
uma proposta deste género e a SIMARSUL na altura, aliás, logo em janeiro de dois mil e doze, a SIMARSUL 
na altura não estava disponível para aceder a um acordo deste tipo, razão pela qual o ano de dois mil e 
doze foi como foi. 

De facto, nós iniciamos quando observamos o nosso historial de dívida em relação à SIMARSUL, 
constatamos que até dois mil e nove nós pagámos rigorosamente as faturas da SIMARSUL e é claramente 
quando a situação financeira se altera e quando as receitas do Município se alteram substancialmente que a 
nossa dificuldade se afirma. Nós logo em relação a dois mil e dez, o valor que tínhamos em dívida 
acordámos o pagamento com a SIMARSUL e, aliás, estamos a pagar e acabamos de pagar agora – em 
março, creio que é em março a última. Pois, acabávamos de pagar em março, e foi sugestão da própria 
SIMARSUL que incluíssemos essa verba neste acordo e que passássemos a ter um único montante em 
dívida. Isto para dizer que o ano de dois mil e dez ficava resolvido já em março deste ano. E, portanto, nós 
estávamos a falar apenas, quer dizer em boa verdade, até estaríamos a falar dois mil e onze se a SIMARSUL 
e a Águas de Portugal [AdP] tivessem [aceitado] o acordo, que agora estão a aceitar, no início de dois mil e 
doze quando nós o propusemos. Isto para dizer que não é por vontade da [CMP] que nós temos dois mil e 
onze e dois mil e doze em dívida. Em boa verdade podíamos ter apenas dois mil e onze! Mas, pronto a 
situação é a que é, de facto temos quase dois anos de dívida. 

A SIMARSUL está fortemente alertada e a AdP para a realidade que é que os municípios têm hoje, ou seja, o 
acordo feito para a constituição da SIMARSUL e os valores praticados, toda a lógica não só de investimento 
da empresa como de financiamento da empresa hoje, tem de ser profundamente revista, ou teria que ser no 
caso dos investimentos alguns dos quais não é possível com certeza tornar reversíveis. 

Eu aproveito para dizer que no nosso concelho ainda assim nós temos um forte e positivo exemplo daquilo 
que foram os investimentos feitos no âmbito da SIMARSUL e pela SIMARSUL; obviamente com aquilo que o 
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Município pagou ou tem que pagar. Portanto, não seria possível continuar a investir nestas áreas sem esta 
solução, mas é verdade que a própria SIMARSUL foi concebida num tempo e num momento em que os 
municípios tinham outras capacidades financeiras e portanto a fatura da SIMARSUL tinha um significado no 
nosso Orçamento que hoje, bem, multiplicou não sei por quantas vezes o seu peso no nosso Orçamento 
Municipal. Portanto, esta situação era absolutamente irreversível. 

Nós hoje, com esta solução de pagamento, o que temos é, aliás, o próprio acordo diz isso, no fundo nós 
definimos um pagamento que durará seis anos e cujo acordo prevê ser revisto ao fim de três anos, 
exatamente porque se tem a noção de que hoje a realidade dos municípios é muito diferente e não sabemos 
o que é que será daqui a três anos. Logo ficou aberta a possibilidade de fazer uma revisão ao acordo no 
sentido de o tornar novamente real e concretizável, e portanto o nosso espírito é este, é fazer acordo que 
seja possível cumprir, como temos feito de resto em relação aos pagamentos de dois mil e dez. 

Já agora duas questões que são importantes. Uma é a própria evolução da SIMARSUL, e eu julgo que é 
importante. Mas ainda antes disso, a própria Lei das Finanças Locais tem levado essa sim à hipoteca - o não 
cumprimento por um lado da Lei das Finanças Locais e, por outro lado, as suas alterações têm vindo no 
sentido penalizar claramente o financiamento dos municípios -, isso sim tem levado eu diria quase à 
hipoteca das autarquias e em concreto à insustentabilidade de muitas delas. E não tenhamos a menor 
dúvida, independentemente das nossas opções e das opções financeiras de cada município, e das 
prioridades, e das opções estratégicas, etc., independentemente disso, hoje as câmaras municipais 
confrontam-se todas com uma realidade que é a mesma. É a verdadeira insustentabilidade das formas de 
financiamento, neste caso do Poder Local, e a incapacidade que existe de continuar a remeter para os 
munícipes, com as taxas municipais, o financiamento neste caso das próprias autarquias e dos serviços 
públicos prestados às populações. 

Depois em relação à própria SIMARSUL, nós não podemos esquecer que os municípios são vítimas aqui e os 
custos de funcionamento da SIMARSUL, por um lado, e os custos da tarifa da SIMARSUL, por outro, 
resultam de incumprimentos de vária ordem: 

• Primeiro, nós fomos empurrados para a constituição da SIMARSUL, pela ideia na altura do Ministro 
Sócrates, enquanto Ministro do Ambiente, pela afirmação de que só nesta solução multimunicipal 
seria possível aos municípios candidatarem-se, por exemplo, a fundos comunitários – desde logo o 
Fundo de Coesão, que era a grande fonte de financiamento, nomeadamente nas áreas do Ambiente, 
para um país que estava ainda assim com níveis de atraso muito significativos que era o caso de 
Portugal. Bem, o que é facto é que o financiamento através do Fundo de Coesão que previa a 
entrada no Sistema de dez milhões de euros, até hoje não aconteceu. E ao longo destes anos são os 
municípios, quem direta ou indiretamente, sustenta o funcionamento de uma SIMARSUL sem a 
entrada da respetiva comparticipação do Fundo de Coesão - aliás, isto já foi tema aqui apresentado 
várias vezes nesta Assembleia.  

• Depois, a comparticipação da própria componente nacional foi sempre aqui inferior ao resto do país. 
Primeiro, porque estamos na área metropolitana de Lisboa. Mas é preciso ver que alguns dos 
indicadores que nós apresentamos decorrem exatamente de situações que se passavam ainda aqui, 
por exemplo, na própria Península de Setúbal, tendo em conta problemas relacionados com as 
suiniculturas e onde o próprio Estado propunha que a SIMARSUL viesse a intervir e viesse a 
solucionar o problema. Problema que não é dos municípios, nem nunca foi. É um problema 
claramente – atenção não se confunda isto com a ideia ou com qualquer posição de que este não é 
um problema que diga respeito aos municípios; diz respeito aos municípios, não é da competência 
dos municípios resolvê-lo, e portanto foi remetido igualmente para os municípios. Tudo isto levou a 
que a SIMARSUL nunca conseguisse ser financiada nas diversas componentes que previam o seu 
financiamento e que naturalmente teriam resultado num alívio dos municípios.  

• Finalmente, o problema que foi criado neste caso pelo Estado com a dupla concessão que foi feita 
em Setúbal. Bem, e a criação deste Sistema foi pensado e sempre afirmado para integrar Setúbal, e 
a autorização para integrar Setúbal foi dada, exatamente porque era estratégica a sua participação 
no Sistema. Não foi o Município de Setúbal que bastas vezes alertou para isso; não é o Município de 
Setúbal que deve ser responsabilizado pelo facto de ter aderido a uma dupla concessão quando é o 
Estado, neste caso, que promove essa situação. 
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Portanto, eu diria que com todos estes constrangimentos, a SIMARSUL chegar ainda assim como chegou até 
aqui significa que isso implicou um grande esforço dos municípios, a toda a prova, e é preciso ver a situação 
da SIMARSUL comparativamente com os outros sistemas do país. Exatamente até dois mil e nove estava 
claramente acima tudo o que era situação do país, e agora mesmo estando mal, mesmo assim, não está ao 
nível de outros sistemas do país à conta do esforço dos municípios. 

Portanto, não reste nenhuma dúvida acerca do nosso compromisso para com a SIMARSUL e para viabilizar a 
SIMARSUL.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Uma outra dúvida que me surgiu. Atendendo à composição acionista da própria SIMARSUL e portanto 
nessa medida, os quarenta e nove por cento que pertencem ao domínio dos municípios e considerando a 
composição política desses mesmos municípios, gostaria de saber se houve algum acordo de tomada de 
posição conjunta relativamente a esta matéria no sentido de pressionar os tais cinquenta e um por cento, 
isto considerando que todos os outros, o município que não pertence à cor política dos restantes no sentido 
de pressionar aos melhores acordos e já agora qual o praticado nos outros municípios.” 

 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“Era só para perguntar à Sra. Presidente. Eu julgo que nesta altura todos os municípios fizeram um acordo 
com a SIMARSUL. Portanto, já não há nenhum excluído?” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Sim, creio que havia um que ainda não tinha chegado a acordo porque não conseguia cumprir sequer estes 
parâmetros gerais mas globalmente todos estão em acordo já.” 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Era só um pedido de esclarecimento também porque há aqui a cláusula três, peço desculpa mas o cansaço 
já, a cláusula três fala aqui na ‘Liquidação, em dois mil e treze e dois mil e catorze, de setenta e cinco por 
cento da faturação a emitir [vide ponto um, alínea a.]; Liquidação, em dois mil e quinze, de oitenta e cinco 
por cento da faturação a emitir;’ [vide ponto um, alínea b.], ou seja, há aqui vinte e cinco mais quinze por 
cento que não são liquidados, logo ficam para depois. Portanto, vamos prolongar pelo menos nestes casos, 
quarenta por cento da faturação a liquidar nestes anos não vai ser liquidada neste acordo, vai ser liquidada, 
portanto vamos prolongar para além de dois mil e dezoito esta dívida. Portanto, não é o montante da 
faturação até dois mil e dezoito com a dívida acumulada que se vai liquidar mas é a dívida e parte daquilo 
que vai ser liquidado. Será? É isso que se entende desta cláusula. Daí aquilo que eu há pouco disse que é a 
preocupação de que não é em dois mil e dezoito que este problema vai ser resolvido, mas este problema vai 
ser resolvido depois de dois mil e dezoito – e lá está os tais dois mandatos e mais que vamos continuar 
todos os munícipes de Palmela a ter este problema. Efetivamente nós estamos na área metropolitana, temos 
problemas porque nos juntam com concelhos que têm outros rácios, outros problemas de outra forma, a 
gente tem estes problemas, uns não farão parte diretamente da nossa capacidade de resolução ou das 
nossas competências mas serão problemas do Município e terão que ser sempre analisados como tal. 
Portanto, há aqui claramente uma preocupação que tenho, que nós manifestamos e continuaremos a 
manifestar que é, parece-nos que já se poderia ter feito em dois mil e dez e dois mil e onze alguma 
amortização com as verbas do «não concretizado» – e estamos a falar em dois mil e dez, trezentos e 
cinquenta e um mil arredondando e em dois mil e onze, de um milhão, trezentos e quarenta e nove mil e 
poderíamos de alguma forma ter posto alguma parte deste «não concretizado», destes valores para 
amortizar dívida. 

Bom, é uma opção de gestão, tão válida como todas as outras mas no mínimo discutível e pelo menos 
questionável e perceberão isso. Portanto, não está em causa logicamente a opção do Município e ter a 
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noção de que o Município quer pagar e tem que pagar, mas está em causa também às vezes o modelo de 
gestão que foi feito até aqui e agora como é que nós vamos pagar, porque apesar de tudo a taxa ser seis 
por cento, ainda é uma taxa alta, ainda é uma taxa alta que daqui a três anos nós não vamos saber qual é 
uma taxa alta e basta vermos outras taxas que por aí andam e que são todos os dias referidas. Mas vamos 
ver a capacidade de negociação daqui a três anos e claramente eu penso que tem que se fazer um esforço 
muito grande para que esta dívida não cresça ainda mais e para que haja uma opção de gestão que é 
começar a cobrir isto; começar a cobrir esta dívida e não deixá-la crescer ainda mais, porque se nós 
continuamos nesta senda podemos estar a criar aqui uma situação institucional.” 

 

O Sr. João Completo Costa do PS: 

“Em primeiro lugar gostava de manifestar a minha opinião, isto para introduzir a pergunta que vou colocar a 
seguir; a minha opinião relativamente à SIMARSUL e à participação dos municípios, a posição societária dos 
municípios da SIMARSUL. É evidente que o problema, que a questão dos fundos do Fundo de Coesão que 
não apareceu é efetivamente um problema, é um problema para os municípios, mas eu penso que os 
municípios se deixaram, eu não diria enganar, mas que foram como se costuma dizer às vezes em gíria 
popular foram «comidos» pelas AdP - e agora podemos avançar um pouco aqui e podemos falar também da 
AMARSUL [Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA] -, quando eu digo da SIMARSUL estou a falar 
das empresas intermunicipais todas, ou quase todas, onde as AdP e onde a EGF [Empresa Geral do 
Fomento, SA], no caso dos resíduos sólidos, detém os cinquenta e um por cento. Ou seja, eu acho que a 
partir desse momento os municípios ficaram presos do Poder Central relativamente a essa questão. 

E eu acho mais perigoso ainda é o seguinte: hoje fala-se muito, e há pouco falou-se na água, e fala-se 
muito na privatização da EGF, das AdP, e então eu pergunto: e então? Acho que o engodo em que os 
municípios caíram, ou digamos a questão de não terem lutado pelo menos pelos cinquenta e um por cento, 
pode vir a ser problemático no futuro. Esta é a minha, é uma dúvida que não tenho, digamos, é uma dúvida. 
E agora esta dúvida serve para introduzir o seguinte: eu pessoalmente acho, e olhando para os números e 
sendo muito realista e muito frio, acho que é não é possível nos próximos anos e atendendo aos anos de 
crise que se aproximam e há evolução do próprio orçamento dos municípios, e não estou a falar só aqui de 
Palmela, pagar esta dívida sem que isto afete de uma forma bastante grave a vida financeira do Município; 
vai de certeza pôr em causa a realização de muitos investimentos, da atenção que se deve dar a 
determinados assuntos e que são, estou a falar se calhar da manutenção de estradas, sei lá, tantos outros, e 
não acredito que isto vá ser possível pagar esta dívida sem afetar grandemente a gestão do Município. Os 
próximos mandatos, nas próximas, seja quem for que ganhe as próximas eleições, vai haver pelo menos 
dois mandatos com este fardo. 

Então o que eu pergunto é o seguinte: qual é a capacidade que o Município de Palmela tem, e face 
precisamente a esta posição societária que os municípios têm de quarenta e nove, de poder - e agora já que 
falamos de renegociação de dívidas, de troicas e tudo isso -, poder renegociar esta dívida? Qual o peso que 
tem, qual a força que pode vir a ter? Porque eu acho que isto vai ter que ser mais tarde ou mais cedo 
renegociado porque não há capacidade para cumprir. Era esta a questão.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“A primeira questão que tinha ficado ainda pendente era a tomada de posição dos municípios. Em todas as 
assembleias-gerais os municípios tomam posição sobre este tema, eu própria tive a oportunidade de a 
colocar algumas vezes há anos atrás, ou seja, não foi num momento em que nós confirmámos a 
impossibilidade de pagar, foi num momento em que se percebeu que obviamente o peso que o Sistema 
assumia nas finanças municipais se tornava incomportável e, portanto, há uma posição que é uma posição 
que tem sido unânime sempre dos municípios, mesmo daqueles que estão a pagar em melhores condições, 
há uma posição unânime dos municípios contra esta questão. 

Depois quanto à participação dos municípios. Vamos lá ver, era a própria lei que previa e era a AdP que só 
participava nestas condições e, portanto, foi condição. Todo o Sistema, vamos lá ver, nós tínhamos uma 
posição aqui na região que era criar não um sistema multimunicipal, mas um sistema intermunicipal. E o 
sistema intermunicipal era um sistema entre as câmaras, em que ficava cem por cento entre as câmaras. E 



 

                   Mandato 2009/2013 

Ata N.º 30 

   
MOD AMPF009 Pág 43/46 

o modelo que nos é proposto é um sistema multimunicipal com a participação, para além dos municípios, 
nomeadamente o Estado, e que retirava aos municípios qualquer possibilidade de prosseguirem, 
nomeadamente o financiamento do Sistema, se não aderissem àquele modelo. Quer dizer, os municípios não 
foram enganados, foram absolutamente obrigados a entrar neste Sistema e daí uma crítica que se tem feito 
sempre e que ninguém esquece relativamente a essa condição da altura e que trouxe encargos e tem 
trazido encargos ao longo destes anos todos. 

Depois só uma notinha que é, isto não é uma coisa que nós de repente estivéssemos a atirar um encargo 
para os outros anos, nós estamos a suportar isto desde dois mil e cinco (!), desde dois mil e cinco, atenção.” 

 

O Sr. João Completo Costa do PS: 

“Não estou a dizer que passou para a frente, estou a dizer que...” 

 

Houve várias intervenções por parte de alguns Membros, mas em virtude de terem sido proferidas em 
simultâneo não é possível transcrevê-las. 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Pois, desde dois mil e cinco que nós suportamos isto. Não é um compromisso que estabelecemos para 
outros, não (!), assumimos isto, o que não assumimos e o que não é responsabilidade nossa é a situação 
financeira para a qual os municípios foram atirados, isto aí é que é outra coisa. Nós temos assumido a 
posição claramente da necessidade de renegociar o modelo e é isso que a AdP tem resistido até ao limite. 
Portanto, no dia em que os municípios entregarem a sua «fatia», digamos assim – só não o fazemos por 
razões políticas, porque sabemos que no dia em que entregarmos a nossa «fatia» de responsabilidade tudo 
aquilo será privatizado e os cidadãos passarão a pagar outro preço pela água e pelos esgotos neste país, 
essa é a razão pela qual nós não entregamos e não pomos isto de facto ao «colo» da AdP e ao «colo» do 
Governo porque a seguir ele ia para o «colo» de privados, não é? E quem pagavam eram os cidadãos mas 
realmente também não estamos disponíveis a abrir mão daquilo que é, nós somos clientes e com isso 
pagamos mas também somos acionistas. Portanto, não queremos abrir mão do nosso papel nestas áreas. 

Recusamos a ideia, por exemplo, só para terem uma ideia, tudo isto está feito de uma tal forma! 
Recentemente foi-nos apresentado um valor de uma tarifa, enfim, de acordo com os estudos, com as 
recomendações que eram feitas pela ERSAR [Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos], foi-
nos apresentado uma estimativa de aumento da tarifa que aumentava em mais de dez por cento daquilo 
que pagamos atualmente. Curiosamente quando foi feito o estudo para a fusão, quando foi apresentada 
uma perspetiva que o Governo tem de fundir alguns destes sistemas – alguns não, de fundir as 
generalidades dos sistemas do país ficando com quatro, cinco – é apresentada uma tarifa no sentido de 
pressionar os municípios aparentemente como uma tarifa que era muito mais baixa e com todas as 
vantagens para a adesão dos municípios a esse sistema integrado. Curiosamente, depois de feitas as contas 
de acordo com aquilo que era a recomendação da ERSAR a sério – a recomendação da ERSAR define ainda 
assim um aumento da tarifa que é menor (porque anda na ordem dos cinco por cento) - é metade daquele 
que nos estão a propor ou a tentar «empurrar» mais uma vez através da fusão do sistema. Portanto, veja-
se do ponto de vista concetual o que está aqui proposto! 

E se os municípios baixarem a guarda relativamente a isto, ai, não tenham dúvidas que são os cidadãos que 
vão acabar a pagar isto tudo! E, portanto, nós resistimos e enfrentamos isto como uma fatura muito 
penalizadora, mas uma fatura que ainda assim se enquadra naquela que nós assumimos e repartimos, 
digamos assim, pela comunidade para evitar que as pessoas paguem isto diretamente na água e no esgoto. 
Ou seja, fazemos menos rede viária?! Pode ser verdade, porque enfrentamos aqui um encargo de algumas 
centenas de milhares de euros, mas ao mesmo tempo garantimos que esse custo não se repercute 
diretamente nos cidadãos. Não sei se me faço entender, quer dizer, perdemos a nossa capacidade de 
investimento no conjunto das áreas, mas garantimos que o encargo não vai todo para o cidadão na água e 
no esgoto. Mas é uma coisa que tem que continuar a ser acompanhada, claro. 
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Há uma nota que eu me esqueci de dar e que eu não sei se ficou claro para os Srs. Membros da Assembleia. 
Apesar do que diz a proposta, aqui o que é pedido à Assembleia que vote é a autorização da assunção de 
compromissos, não é a natureza do acordo. Isso está claro?” 

 

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

 

 

Ponto Sete – Reconhecimento do relevante interesse público na área do Município para efeitos 
de isenção de pagamento de taxas municipais de edificação/obras, Reqte: Centro Social de 
Palmela, Proc.º: E-Quatrocentos e Sete barra Sessenta e Dois CH, Local: Palmela. 

 

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

“Informava só, é uma pergunta que os Srs. Membros da Assembleia costumam fazer, informava só que 
neste caso a isenção permitirá à instituição não pagar mil duzentos e sessenta euros que seria o valor das 
taxas devidas pela ampliação.”  

 

Pelas zero horas e cinquenta e oito minutos ausentou-se da participação dos trabalhos o Sr. Raul 
Cristóvão do PS. 

 

Sobre esta proposta interveio a Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Não é qualquer tipo de dúvida, é apenas congratular a apresentação desta proposta em concreto porque 
ela introduz uma novidade naquilo que tem sido as propostas até hoje que é: contempla na própria proposta 
entregue aos Deputados Municipais o parecer técnico. Isso é um dado fundamental, porque como devem 
imaginar os Deputados Municipais não são profissionais desta matéria, não conseguem se deslocar aos seus 
locais onde esta informação poderia estar disponibilizada e o facto desta informação ter sido disponibilizada 
desta forma aos Deputados Municipais permite uma tomada de posição em consciência e isso é um fator de 
facto a relevar.” 

 

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

 

 

Ponto Oito – Reconhecimento do relevante interesse público na área do Município para efeitos 
de isenção de pagamento de taxas municipais de edificação/utilização, Reqte: Associação dos 
Lares dos Ferroviários, Proc.º: E-Setecentos e Três barra Zero Seis, Local: Pinhal Novo. 

 

Sobre esta proposta interveio a Sra. Ana Sartóris do BE: 

“E se na proposta anterior foi feito um elogio, logo por azar esta proposta não porque depois a pessoa 
sentiu ainda mais a falta da informação designadamente no que diz respeito qual é a obra em concreto a 
que se trata, para além do valor que certamente a Sra. Presidente irá referir, do mesmo modo que é feita 
menção na própria proposta sobre o parecer ou a apreciação do Departamento de Educação e de 
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Intervenção Social e teria sido de facto interessante ela ter vindo anexa à proposta. Sem esta informação de 
facto não consegui tomar uma posição sobre esta matéria.” 

 

Pelas zero horas e cinquenta e nove minutos o Sr. Raul Cristóvão do PS retomou a participação nos 
trabalhos. 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Bem, de facto provavelmente tivemos aqui algum lapso na organização porque não custava muito termos 
juntado estas informações, mas esta proposta trata em concreto da construção de um edifício novo para 
este lar. E importa neste caso, importaria em taxas no valor de noventa e nove mil seiscentos e cinquenta 
euros, números redondos. 

O Sr. Vereador Adilo tem aqui a informação, já agora: é um projeto de dois mil e cinco ou seis; construído 
justamente como associação, como lar; capacidade para sessenta camas das quais dez abertas à 
comunidade, portanto, não sendo exclusivamente para ferroviários e para os seus familiares mas para a 
comunidade em geral; tem uma componente de apoio domiciliário; foi uma candidatura na altura ao..., sim, 
mas penso que não foi aprovado, sim na altura, pelo menos em dois mil e seis, exato, não foi aprovado e é 
reconhecido no nosso parecer, é reconhecida a necessidade, no fundo a carência, deste tipo de 
equipamento, razão pela qual torna mais importante ainda esta resposta social; foi apreciada no âmbito da 
Rede, no Conselho Local de Ação Social [CLAS], à semelhança da informação que tem na proposta anterior.” 

 

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

 

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

“Não poderíamos deixar de fazer uma declaração de voto e não tem nada a ver com o projeto em si, advém 
do facto de não termos tido as condições necessárias para tomar em consciência uma posição sobre esta 
matéria e tanto mais quando a proposta anterior reunia todas as condições para o efeito.” 

 

 

Ponto Nove – Afetação formal ao domínio público de parcela de terreno com seiscentos e trinta 
e dois vírgula onze metros quadrados, em Pegarias de Cima, Freguesia de Palmela. 

 

Não havendo intervenções, foi a proposta submetida a votação, tendo sido aprovada, por maioria, 
com vinte e quatro votos a favor (quinze da CDU, seis do PS, dois do PSD e um do BE) e uma 
abstenção do CDS-PP. 

 

 

Ponto Dez – Desafetação do domínio público de parcela de terreno com a área duzentos e vinte 
e nove metros quadrados, em Venda do Alcaide, Freguesia de Palmela. 

 

Sobre esta proposta interveio a Sra. Ana Sartóris do BE: 

“É exatamente no sentido inverso. Mais uma vez esta proposta consigna aquelas que são as contrapartidas 
para a comunidade e isso enriquece a proposta e permite de facto tomada de posição concreta e é apenas 
reforçar que todas as propostas devem vir com este grau de informação.” 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com vinte e quatro votos 
a favor (quinze da CDU, seis do PS, dois do PSD e um do BE) e uma abstenção do CDS-PP. 

 

Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão pela uma 
hora e cinco minutos do dia quinze de fevereiro de dois mil e treze, 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, quinze de fevereiro de dois mil e treze. 

 

 


