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Mandato 2009/2013 

Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Palmela 

Realizada no dia 28 de abril de 2011 

Ata N.º 15 

 
 

No dia vinte e oito de abril de dois mil e onze, 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 – Prestação de Contas dois mil e dez; 

 

Ponto Três – Programa Municipal de Medidas de Incentivo para a Reabilitação de Prédios Urbanos no 
Concelho de Palmela; 

 

Ponto Quatro – Protocolo a celebrar entre o Município e a LOGZ – Atlantic-Hub, SA, no âmbito da 
instalação da Plataforma Logística do Poceirão. 

 

A Mesa foi constituída pelo seu Presidente, Sr. Vítor Manuel Barrocas Borrego, pelo Primeiro Secretário, Sra. 
Maria Antonieta Serrano Alves Sobral e pelo Segundo Secretário, Sr. Simplício Joaquim Guerra Piteira. 

 

Feita a chamada verificou-se a ausência de: 

• Sr. José Charneira da Coligação Democrática Unitária (CDU); 

• Sr. Manuel Lagarto da CDU; 

• Sra. Carla Oliveira do Partido Socialista (PS); 

• Sra. Maria Fernanda Esfola do PS; 

• Sr. Pedro Margarido do Partido Social Democrata (PSD); 

• Sr. Francisco Piteira Santos do Centro Democrático e Social – Partido Popular (CDS-PP). 

 

Em representação do Executivo Camarário estiveram presentes: 

• Sra. Presidente Ana Teresa Vicente; 

• Sr. Vereador Álvaro Amaro; 

• Sra. Vereadora Adília Candeias; 

• Sr. Vereador Adilo Costa; 

• Sr. Vereador Luís Calha; 

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

 

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

• O Sr. José Charneira apresentou o pedido de suspensão de mandato por cento e oitenta dias, por 
motivos profissionais. Foi o pedido colocado à apreciação do plenário, não tendo merecido qualquer 
comentário. Em sua substituição foi convocado o Sr. Mário Chitas Lança que, encontrando-se 
presente, tomou posse. 

• A Sra. Maria Fernanda Esfola, Presidente da Junta de Freguesia de Marateca, justificou a 
ausência à sessão em virtude da sua presença na sessão da Assembleia de Freguesia de Marateca. 
Pelo exposto, foi a falta considerada justificada. 

• O Sr. Pedro Margarido apresentou o pedido de suspensão de mandato por cento e oitenta dias, 
por motivos profissionais. Colocado o pedido à apreciação do plenário, não mereceu qualquer 
comentário. Em sua substituição foi convocada a Sra. Maria Celeste Paulo José de Oliveira mas que 
renunciou ao mandato. Foi o pedido colocado à apreciação do plenário, não merecendo qualquer 
comentário. Em sua substituição foi convocado o elemento seguinte da lista, a saber a Sra. Teresa 
Marta Oliveira dos Santos Joaquim que encontrando-se presente tomou posse. 

• O Sr. Francisco Piteira Santos apresentou o pedido de suspensão de mandato por cento e 
oitenta dias, por motivos profissionais. Colocado o pedido à apreciação do plenário, não mereceu 
qualquer comentário. Em sua substituição foi convocada a Sra. Maria Adelaide Tomé Cardoso 
que encontrando-se presente tomou posse. 

• O Sr. Carlos Martins apresentou o pedido de suspensão de mandato por cento e oitenta dias, por 
motivos profissionais, com efeitos a partir do dia dois de maio próximo. Colocado o pedido à 
apreciação do plenário, não mereceu qualquer comentário. 

 

Pediu autorização para intervir o Sr. José Braz Pinto do PS, para se pronunciar sobre a ausência da Sra. 
Maria Fernanda Esfola, Presidente da Junta de Freguesia de Marateca. Após autorização concedida por parte 
do Sr. Presidente da Mesa, referiu o Sr. José Braz Pinto que a Sra. Maria Fernanda Esfola ficou 
preocupada em virtude de não poder estar presente, em virtude da realização da sessão da Assembleia de 
Freguesia de Marateca. Acrescentou ainda que todas as assembleias de freguesia foram agendadas em 
datas não coincidentes com a da AM, provavelmente porque os Senhores Presidentes de Junta saberiam 
antecipadamente da sua data. 

No intuito de obviar situações futuras, foi solicitado pelo Sr. José Braz Pinto do PS, e em nome da sua 
bancada, que as freguesias fossem avisadas atempadamente das datas das sessões da AM, para não haver 
coincidência de datas. 

 

Informou o Sr. Presidente da Mesa que normalmente são os Senhores Presidentes de Junta que o 
contactam para saber da data da sessão da AM, não havendo qualquer outro tipo de leitura a fazer da 
situação. 

 

De imediato, procedeu-se à tomada de posse dos novos Membros, a saber: Sr. Mário Chitas Lança da CDU, 
Sra. Teresa Marta Oliveira dos Santos Joaquim do PSD e Sra. Maria Adelaide Tomé Cardoso do CDS-PP, que 
após juramento de honra e assinadas as respetivas atas, que ficarão apensas à presente, foram empossados 
no cargo. 

 

Solicitou o Sr. Presidente da Mesa a aprovação em minuta dos pontos que iriam ser discutidos, para 
poderem produzir efeitos imediatos. 
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No seguimento, o Sr. Presidente da Mesa colocou à aprovação a minuta da Ata Número Onze e Número 
Doze, datadas de vinte e oito de setembro de dois mil e dez e de dezasseis de novembro de dois mil e dez, 
respetivamente, dispensando-se a sua leitura em virtude de terem sido previamente distribuídas. Foi dada a 
palavra aos Senhores Membros presentes para as intervenções que considerassem oportunas. 

 

O Sr. João Completo Costa do PS comentou anteriores moções presentes à AM sobre atos 
discriminatórios, que por motivos culturais enraizados, passam despercebidos. 

Particularizando, destacou um que considera altamente discriminatório, alegando que deveria ser 
ultrapassado. Considera que as referências a Sr. Dr., Sr. Eng. juntamente com o Sr. e a Sra., não fazem 
sentido, porquanto os respetivos membros quando se candidataram não o fizeram com recurso aos seus 
títulos académicos. Pelo exposto, sugeriu que fosse retirado do texto das atas este tipo de tratamento. 

  

A Sra. Ana Sartóris do Bloco de Esquerda (BE) referiu algumas incorreções, a saber: 

• Na Ata Número Onze, onde se lê “Nicola” deverá ler-se “Nicolas” (conforme Ata Número Onze, 
página vinte e um, quinta linha da sua intervenção); 

• Na Ata Número Doze, onde se lê “município que Lisboa” deverá ler-se “Município de Lisboa” 
(conforme Ata Número Doze, página seis, segundo parágrafo da sua intervenção); 

• Na Ata Número Doze, onde se lê “de terminada proposta” deverá ler-se ”determinada proposta” 
(conforme Ata Número Doze, página seis, terceiro parágrafo da sua intervenção). 

 

Acrescentou ainda que no texto das atas é feita a referência que as moções ficam apensas à respetiva ata, 
mas ao se consultar as mesmas no sítio da Internet da AM as moções não aparecem. Para além disso, 
muitas hiperligações existentes não estão corretas, porque se é reencaminhado para os Editais ao invés das 
atas, como é o caso das Atas Número Nove e Dez. 

 

Em relação à sugestão apresentada pelo Sr. João Completo Costa do PS, informou o Sr. Presidente da 
Mesa que a mesma é aceite. Quanto às incorreções apresentadas pela Sra. Ana Sartóris vão ser objeto de 
correção. 

 

Prestados os esclarecimentos, foram as atas aprovadas, por unanimidade, com vinte e cinco votos a 
favor (quinze da CDU, cinco do PS, dois do PSD, dois do CDS-PP e um do BE). 

 

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. 

 

Intervenção do Sr. Ricardo Marques, representante do Secretariado Concelhio da Juventude Socialista (JS) 
de Palmela e da Comissão Concelhia do PS 

 

Referiu que a JS de Palmela elegeu os seus órgãos concelhios em janeiro de dois mil e onze e até ao 
momento considera não existir um espaço de participação e discussão. Lamentou que até à presente data 
não tenham recebido nenhum convite para estarem presentes nas atividades desenvolvidas pelo município. 

Informou que a JS pugna por uma sociedade mais livre, justa e solidária no respeito pelos princípios da 
dignidade da pessoa humana, do pluralismo de expressão e da democracia interna e externa, e que se bate 
pela igualdade de oportunidades entre todos os jovens, na sua realização pessoal e social. 
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Considerou que a JS é uma organização de todos os jovens que se reveem nos valores da esquerda 
democrática, e que estão empenhados na transformação e modernização da sociedade portuguesa, no 
sentido de uma maior justiça, solidariedade e igualdade de oportunidade. 

Na sua opinião, a JS desenvolve uma ação voltada para todos os jovens portugueses quer sejam socialistas 
quer não e dão voz aos seus interesses e promovem a sua intervenção cívica. É uma Juventude dita 
Socialista porque encontra no Socialismo democrático um programa de mudança social atento aos valores 
da liberdade e da democracia que se pretende próximo dos jovens e das suas aspirações concretas. 

Perante a AM afirmou que a JS congrega a força e a esperança de muitos jovens do concelho de Palmela 
que pretendem um outro rumo para a política concelhia, nomeadamente na juventude. 

Referiu que a JS de Palmela acredita que muitos outros jovens de Palmela também são pró-ativos e 
empreendedores no que respeita ao seu concelho e que não faltarão à chamada. Concluiu com uma 
mensagem para todos esses jovens, nos seguintes termos: “com a JS podem contar com uma estrutura 
partidária e juvenil que pugnará pela defesa dos seus interesses. É tempo de construir Palmela, é tempo de 
dar voz à juventude.” 

 

Pelas vinte e uma horas e trinta minutos iniciou a participação nos trabalhos o Sr. Manuel Lagarto da 
CDU. 

 

Intervenção do Sr. Bruno Grazina, representante da Juventude Socialista de Palmela 

 

Referiu-se à publicação, a dezoito de fevereiro de dois mil e nove, da Lei oito de dois mil e nove que veio 
estabelecer o regime jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude (CMJ’s). No seguimento, apresentou 
vários comentários sobre os CMJ’s, conforme se descreve. 

Salientou que estes órgãos na sua definição legal são órgãos consultivos do município em matérias 
relacionadas com a política de juventude. Como tal, deverão ter composição mista integrada pelo Presidente 
da Câmara Municipal, um membro de cada partido da AM, um representante do município no Conselho 
Regional de Juventude, um representante de cada associação juvenil com sede no concelho, um 
representante de cada associação de estudantes de ensino básico e secundário com sede no município, um 
representante de cada organização de juventude partidária com representação nos órgãos do município ou 
na Assembleia da República (AR), um representante de cada associação jovem e equiparadas a associações 
juvenis de âmbito nacional. 

Pelo regulamento do CMJ, poderá o mesmo ser integrado por outros membros, ou serem convidados para 
as suas reuniões outros elementos, desde que assim seja deliberado. Assim, sublinhou que não se coloca 
qualquer problema de integração no CMJ de membros provenientes de grupos informais. 

No âmbito das suas competências, o CMJ deve emitir pareceres obrigatórios sobre vários assuntos, 
nomeadamente a orientação municipal para a juventude, o orçamento municipal para o setor, bem como os 
regulamentos e posturas municipais sobre a matéria. Além dos pareceres obrigatórios tem ainda 
competências consultivas, eleitorais e de divulgação. 

O CMJ deverá reunir pelo menos quatro vezes por ano sendo o apoio logístico, administrativo e as 
instalações a fornecer pelo município. Deverá igualmente aprovar o regimento interno de funcionamento em 
desenvolvimento do citado diploma e do Código do Procedimento Administrativo (CPA). 

Após a publicação da lei os municípios dispunham de um prazo de seis meses para a implementação do 
CMJ. 

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) considerou que a Lei oito de dois mil e nove 
continha normas que implicavam intromissões desproporcionadas do legislador na atividade municipal e que 
condicionavam a capacidade de ação das câmaras municipais, pelo que enviou aos municípios uma 
recomendação de não implementação dos CMJ´S.  
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A CMP seguiu a recomendação da ANMP e não implementou o CMJ, preferindo seguir a recomendação de 
uma entidade privada, conforme consta no artigo primeiro dos estatutos da ANMP, em detrimento do 
cumprimento da Lei oito de dois mil e nove. Ao fazê-lo a CMP violou o princípio da legalidade da 
Administração Pública, ignorou o número dois do artigo ducentésimo sexagésimo sexto da Constituição da 
Republica Portuguesa e os artigos terceiro, quarto, vigésimo nono e quinquagésimo nono do CPA. 

Acrescentou ainda que é um facto grave que um órgão público como a CMP tenha seguido, neste caso, as 
orientações de uma entidade de direito privado. Quanto às questões levantadas pela ANMP, informou que 
foi enviado um parecer do Professor David Duarte, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, ao 
Provedor de Justiça, para que este apreciasse a fundamentação das normas que suscitavam dúvidas. Após a 
apreciação da causa, o Provedor de Justiça comunicou ao Presidente da Comissão da AR do Ambiente, 
Ordenamento do Território e Poder Local que a Lei oito de dois mil e nove apenas poderia suscitar dúvidas 
quanto à segunda parte do artigo vigésimo primeiro, nomeadamente no respeitante ao financiamento 
obrigatório por parte dos municípios de eventos dos CMJ’s, e das alíneas c) e d) dos artigos décimo e 
décimo quinto, respeitantes à eleição de representantes do CMJ em outros órgãos consultivos, como por 
exemplo, o Conselho Municipal de Educação. 

Mais informou que o Presidente da Comissão da AR anteriormente identificada ainda não se pronunciou 
sobre esta matéria. Destacou que as competências do Provedor de Justiça são extremamente restritas, 
podendo apenas dirigir recomendações aos órgãos competentes sobre alteração de matérias legislativas, 
não tendo no entanto nenhuma espécie de poder suspensivo nem revogatório sobre as leis que se 
encontram em vigor, conforme o disposto nas alíneas a) e b) do artigo vigésimo do Estatuto do Provedor de 
Justiça. Assim, é seu entendimento que a Lei oito de dois mil e nove, que institui os CMJ’s ainda está em 
vigor de forma plena, em todas as suas normas jurídicas. Como tal, considera que a CMP continua a ignorar 
este facto, o que constitui nova violação dos interesses legalmente protegidos dos cidadãos, conforme o 
disposto no artigo quarto do CPA. 

Face ao que considera ser uma indefinição e incongruência por parte da CMP sobre esta matéria, a JS de 
Palmela propõe a implementação dos CMJ’s à luz da lei em vigor, deixando em aberto a possibilidade de os 
pontos que levantaram algumas questões dúbias (artigo décimo, as alíneas c) e d) do artigo décimo quinto e 
a segunda parte do artigo vigésimo primeiro) serem suspensos até que haja nova adaptação legislativa ou 
que alguma das entidades competentes se pronuncie sobre a questão. 

Considera que é absolutamente inconcebível que uma câmara municipal que afirma que a participação dos 
jovens na vida coletiva do município é fundamental, não tenha espaço de participação política para os 
jovens do concelho. Acrescentou ainda que os jovens pretendem ser ouvidos no que respeita às políticas de 
juventude a levar a cabo no município, e que a forte afluência de juventude à sessão da AM é uma vez mais 
prova disso. 

Na sua opinião, a implementação do CMJ é fundamental para a democracia participativa, para a prossecução 
de boas políticas de juventude e para o fomento da participação cívica e política dos jovens no concelho de 
Palmela, pelo que a JS sublinha uma vez mais a importância da sua execução. 

Quanto à possível criação de um Fórum de Juventude por parte da CMP, a JS considera que é uma medida 
escassa e sem grandes benefícios para a participação cívica e política dos jovens. Ao contrário, o CMJ é o 
órgão que tem tudo para responder às expetativas dos jovens cidadãos do município. 

Como conclusão mencionou que a JS está inteiramente disponível para colaborar com a CMP, em particular 
no que diz respeito à implementação do CMJ, mas também sobre quaisquer matérias que visem a 
dinamização da participação cívica e política dos jovens do município. Considera que este é o tempo de 
mudança, de contar com a juventude, de construir Palmela e de dar voz à juventude. 

 

Pelas vinte e uma horas e trinta e cinco minutos iniciou a participação nos trabalhos a Sra. Carla Oliveira 
do PS. 

 

Iniciando o Período Antes da Ordem do Dia, informou o Sr. Presidente da Mesa que foram presentes à 
Mesa três moções – uma da CDU, uma do PS e outra do BE. 
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Moção da CDU sobre o “[vinte e cinco de abril e o primeiro de maio]” 

 

Tomou a palavra a Sra. Cecília Sousa 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, cinco do PS, dois do PSD, 
dois do CDS-PP e um do BE. 

 

Sobre a moção intervieram: 

O Sr. José Braz Pinto do PS afirmou não se mostrar surpreendido com o teor da moção da CDU, dado 
que uma muito idêntica, senão igual, foi apresentada nas assembleias das juntas de freguesia do dia 
anterior. 

Na sua opinião, se foi realizada uma sessão própria para o “vinte e cinco de abril”, onde todas as forças 
políticas intervieram, parece-lhe descabido que volvidos três ou quatro dias seja apresentada uma moção 
sobre o “vinte e cinco de abril”. Contudo, informa que a bancada do PS está de acordo com os primeiros 
considerandos.  

Acrescentou que esses lhe trazem à memória algumas questões importantes como foram de facto os 
primeiros “primeiro de maio”, porque teve a felicidade de estar presente nesses e em muitos outros, e se o 
primeiro “primeiro de maio” foi de facto um “maio” de unidade extraordinária, com todas as forças políticas, 
com todas as forças dos trabalhadores e com a força sindical que existia na altura, já no segundo “primeiro 
de maio” as coisas não correram exatamente assim. 

Posteriormente, o “primeiro de maio” passou para a alçada das centrais sindicais e menos dos partidos, o 
que na sua opinião até nem foi mal de todo.  

Quanto à moção apresentada, considera que ela merece o voto contra do PS, por dois motivos: 

• Pelo teor do texto do último parágrafo da primeira página, em que se atribui as culpas pela perda 
dos valores de “abril e de maio” a determinados partidos políticos; 

• Pelo apelo à participação das populações do concelho para as manifestações do “primeiro de maio” 
organizadas pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional 
(CGTP-IN), ignorando que existe outra central sindical, a UGT (União Geral de Trabalhadores). 
Considera que já lá vai o tempo em que de facto havia a mania de chamar a uns amarelos e a 
outros vermelhos, mas diz que esse tempo já passou. 

Com o objetivo de que o PS possa votar a favor, propõe que a CDU retire o último parágrafo da primeira 
página e acrescente a referência à UGT. Caso não sejam feitas essas alterações, o PS vê-se forçado a votar 
contra. A acontecer, lamenta, pois o PS considera que o “primeiro de maio” é uma data que deve ser 
saudada em unidade e não em divisão. 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP mostrou que estava esperançado que esta moção fosse mais ao 
encontro do que fora discutido na sessão solene sobre o “vinte e cinco de abril”. Acrescentou que essa 
sessão primou pela unidade, com o objetivo único de recuperar Portugal. 

Acrescentou que a CDU ao apresentar a moção com a referência “A AM de Palmela reunida no dia [vinte e 
oito] decide”, deveria pensar nas outras forças políticas, porque também estas fazem parte da AM, e como 
tal dever-se-ia encontrar o equilíbrio, porque na sua opinião o “primeiro de maio” merece o consenso de 
todos. 

Ao invés de se estar a celebrar o “primeiro de maio” num espírito de união, considera que a CDU em nada 
contribui para que tal suceda, uma vez que a CDU não faz qualquer tentativa de unificar a AM. 
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Para além disso, demonstrou o seu desagrado pela referência a “CDS com ou sem PP”, a não ser que a CDU 
queira referir-se à anterior denominação do partido. Mas, mesmo assim considera que essa referência 
minimiza o partido político que vai ganhar as próximas eleições legislativas. 

Quanto ao texto do último parágrafo da primeira página, considera que ficou demonstrado um total 
desconhecimento das propostas e princípios do CDS-PP, uma vez que é feita a correlação entre o partido e a 
tomada de posse da “riqueza criada pelos trabalhadores”. 

Na sua opinião, para que o “primeiro de maio” mereça o consenso da AM é imprescindível que o último 
parágrafo da primeira página seja retirado. Deverá constar na proposta “uma alternativa democrática” para 
que efetivamente haja consenso para aprovar a presente moção. Concluiu por afirmar que “estão fartos de 
tanta esquerda, tanto Socialismo que conduziu o país à banca rota.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE para, em primeiro lugar, esclarecer o Sr. Fernando Nascimento. Informa que 
nos últimos seis anos o que se teve não foi Socialismo, mas sim politicas neoliberais, e que estas tiveram o 
apoio do PSD e do CDS-PP. 

No seguimento da intervenção do Senhor Membro do PS, referiu que saudar o “vinte e cinco de abril”, a 
liberdade e as conquistas das trabalhadoras e dos trabalhadores repercutidas nas celebrações do “primeiro 
de maio” nunca é de mais. Independentemente de ter havido uma sessão comemorativa, recordar, e acima 
de tudo pautar a intervenção política baseada nos valores de “abril e do primeiro de maio”, nunca é demais. 

Para além disso, há que ser feita a distinção entre uma sessão comemorativa ou solene da AM, duma sessão 
deliberativa tal como a que acontece na presente data. Existe, na sua opinião, uma clara diferença entre as 
intervenções de cada partido político e da Sra. Presidente da Câmara e a deliberação do órgão fiscalizador 
do concelho que se manifesta saudando as comemorações, a liberdade e as conquistas do “primeiro de 
maio”.  

Saudar e recordar “abril e o primeiro de maio” é urgente tanto mais que o país pede uma mudança. 
Recordar os valores de “abril” é também recordar as conquistas que foram retiradas nos últimos seis anos, 
nomeadamente no que se refere ao mercado laboral. É em nome das gerações sacrificadas – quer a 
“geração à rasca” mais jovem, quer os pensionistas que viram, e verão de novo, as suas pensões serem 
reduzidas, a redução do poder de compra da população em geral, os cortes salariais que se avizinham e a 
intervenção do Fundo Monetário Internacional (FMI) – que é urgente recordar os direitos dos trabalhadores, 
pois quem trabalhou uma vida inteira vai ver a sua vida degradar-se ainda mais com a intervenção do FMI. 

Concluiu por informar que o BE vota favoravelmente a moção apresentada pela CDU em nome da 
esperança, das políticas viradas para a justiça na economia, da defesa dos serviços públicos, da educação 
com qualidade, dos salários justos e do direito a ter direitos. 

 

O Sr. João Completo Costa do PS afirmou que o “vinte e cinco de abril e o primeiro de maio” têm que 
ser datas de união, e não de divisão. Para além disso, considerou que existem trabalhadores em todos os 
partidos políticos, provavelmente mais no PS e no PSD do que nos restantes, e como tal devem ser 
respeitados, algo que não acontece com a grafia do parágrafo em causa, pois promove a desunião, como foi 
referido pelo Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP. 

Considera que a luta política foi algo que o “vinte e cinco de abril” permitiu, mas tem que existir cuidado 
com os termos literários que se empregam. Como exemplo, mencionou que é compreensível a referência ao 
grande capital e aos banqueiros que querem um ajuste de contas com os direitos conquistados por “abril”, 
mas há que se ter mais precaução quando se engloba o PS, o PSD e o CDS-PP porque são partidos onde 
militam e onde votam milhares de portugueses. 

Como conclusão mencionou que votaria favoravelmente esta moção desde que fosse retirado do parágrafo 
em causa as referências por si mencionadas. 
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O Sr. Valentim Pinto da CDU mencionou que a questão da unidade está um pouco na ordem do dia, até 
em torno das questões ligadas com a Troica e do entendimento entre os partidos do chamado arco 
governativo, e como tal, merece naturalmente alguma reflexão. 

Considera que é possível um ponto de convergência entre os partidos referenciados (PS, PSD, CDS-PP e a 
CDU), nem que seja pelo menos uma declaração ou posição sobre a luta contra o fascismo. 

Sobre as centrais sindicais, UGT e CGTP-IN, considera que apesar de ter havido circunstancialmente em 
determinados momentos político-sindicais, convergência para o dia da greve, não é menos verdade (pelo 
menos é a leitura que a CDU faz) que a UGT tem assumido compromissos em sede de concertação social 
prejudiciais aos interesses dos trabalhadores. Como exemplo referiu os últimos compromissos que foram 
assinados pela UGT, pela Confederação da Indústria Portuguesa (CIP), pela Confederação dos Agricultores 
de Portugal (CAP) e um ou outro pela Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), que 
normalmente se demarca um pouco dentro das entidades patronais. Como tal, considera a existência de um 
ponto de rotura, de separação clara das águas. 

Quanto aos partidos políticos, referiu que os mesmos representam interesses das classes sociais, que não 
são clubes de futebol em que as pessoas se filiam aleatoriamente por questões ligadas muitas vezes a um 
fenómeno cultural de dominação. Por isso, é que a maioria que tem clube, seguramente é do Sporting, do 
Benfica ou do Porto, e não do Arraiolos, a não ser os seus residentes. 

Acrescenta que a escolha de um partido político não é um ato irracional mas pressupõe um determinado 
interesse de classe e uma ideologia. No seguimento passou a enumerar várias opções políticas adotadas e 
defendidas pelo PS, PSD e CDS-PP e das quais a CDU se demarca, a saber: 

• Despedimentos coletivos. Anteriormente o trabalhador tinha o direito à indemnização de um mês por 
cada ano de trabalho, ou seja, um trabalhador com trinta anos teria trinta meses, com vinte teria 
vinte e assim sucessivamente. Todos os partidos enunciados defendem agora a redução das verbas 
de indemnização por despedimento coletivo para o máximo de vinte dias por mês com um plafom 
de dez anos. Em traços gerais, um trabalhador que tenha vinte, trinta ou quarenta anos de serviço 
receberá apenas dez meses. 

• Despedimentos individuais por motivos atendíveis ou por razões económicas. Referiu que no seu 
tempo houve despedimentos sem justa causa. Num dia não especificado do ano mil novecentos e 
setenta e três, depois da Páscoa, chegou à companhia de seguros onde trabalhava, e estava 
despedido. Considerou que neste momento está-se quase a voltar a esse tempo. Na sua opinião, 
são recuos civilizacionais. 

• Transformação dos contratos sem termo em contratos a prazo. A acontecer, todos os trabalhadores 
passam a regime precário. 

• Aumento do banco de horas. É defendido o aumento do banco de horas sendo que o FMI também 
sanciona essa medida. 

• Destruição do movimento sindical e da contratação coletiva. É pretendido acabar com a contratação 
coletiva obrigando os trabalhadores a aceitarem os acordos coletivos de empresa. Curiosamente fez 
referência há posição adotada pelo presidente do PS Europeu, o ex-ministro Dinamarquês, em que 
este último se demarca desta posição. Considera que a adoção desta política fomentará o dualismo 
salarial em que os trabalhadores com mais capacidade reivindicativa vão ter melhores salários. 
Acrescentou que em mais de setenta por cento das empresas não se permitirá aos trabalhadores ter 
uma capacidade reivindicativa suficiente para reivindicar condições de trabalho. 

• Não contagem para efeitos de aposentação do período de desemprego ou do Rendimento Social de 
Inserção (RSI). É defendido que o período de tempo em que os trabalhadores se encontrem 
desempregados ou a receber o RSI não lhes seja contado para efeitos de aposentação. Considerou 
ser a coisa mais vil que pode acontecer e duplamente penalizadora, porque por um lado a pessoa 
não tem emprego e, por outro lado, esse período para efeitos de aposentação lhes é retirado. 

• Cheque-ensino. Considerou ser uma forma de transferir verbas do Orçamento de Estado para os 
particulares. 
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• Taxas moderadoras. É defendido o pagamento progressivo das taxas moderadoras, mesmo para 
setores de classes mais modestas. 

• Lucros da banca. Considerou que têm sido cúmplices com os lucros da banca. Como exemplo, 
referiu que a margem financeira líquida dos bancos, entre dois mil e oito e dois mil e dez, foi de três 
mil oitocentos e vinte e oito milhões de euros e que simultaneamente foram reduzidos os impostos 
efetivamente pagos pela banca em menos trinta e quatro vírgula oito por cento. 

Na sua opinião, não é possível haver unidade sem haver princípios ou a qualquer preço. É por esse motivo 
que existe uma divergência e uma clivagem profunda entre a CDU e o PS, PSD e o CDS-PP. Enquanto a CDU 
se encontra do lado dos trabalhadores, os três partidos enumerados encontram-se do lado das classes 
dominantes. 

Com base na intervenção do Sr. João Completo Costa do PS, homem a quem reconhece não ser ingénuo e 
que militou pelos partidos de extrema-esquerda maoístas, afirmou que a unidade tem princípios e não se faz 
a qualquer preço. 

Concluiu por afirmar que os partidos não são todos iguais porque não defendem todos os mesmos 
interesses. Aludindo a um comentário de Passos Coelho sobre a necessidade de uma espécie de União 
Nacional, considerou que a CDU não é a favor porque, na sua opinião, as divergências são objetivas, pelo 
que esse apelo à União Nacional é um ato “ingenuidade política”. 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP referindo-se ao comentário da Sra. Ana Sartóris do BE comentou 
que quando o Socialismo dá para o torto, assiste-se sempre à desculpa da esquerda que pretende 
demarcar-se referindo que se trata de políticas neoliberais. 

Relativamente às medidas enumeradas pelo Sr. Valentim Pinto da CDU, e à afirmação de que elas têm o 
aval do CDS-PP, do PS e do PSD, não corresponde à verdade. Na sua opinião, esse comentário demonstra 
um desconhecimento do programa e das medidas defendidas pelo CDS-PP e que seria de todo vantajoso 
que o Sr. Valentim Pinto consultasse o sítio da internet do CDS-PP, pois constataria com espanto que 
correspondem a mais de oitenta por cento daquilo que foi mencionado. Para além disso, referiu que gostava 
de ouvir duas ou três propostas da CDU sobre a matéria. 

 

O Sr. João Completo Costa do PS esclareceu o Sr. Valentim Pinto da CDU que este se enganou ao 
referir-se, sobre a sua pessoa, ter militado em organizações de extrema-esquerda. Acrescentou que 
efetivamente foi trotskista, e que presentemente ainda comunga de algumas ideias, mas que nunca foi 
maoista. 

Para além disso, questionou o Sr. Valentim Pinto da CDU sobre onde este se encontrava antes do “vinte e 
cinco de abril”, afirmando que certamente não estaria na extrema-esquerda. Quanto ao comentário sobre 
quem está contra as greves, exemplificou com a greve dos carteiros ou do «pé-descalço» como ficou 
conhecida, que ocorreu em mil novecentos e setenta e cinco, e que foi boicotada pelo Partido Comunista 
Português (PCP) da altura. 

 

Na sequência do parágrafo da moção onde se lê “Foi com a Constituição da República Portuguesa, que 
completou este mês [trinta e cinco] anos, que se consagraram os direitos, conquistados em [abril e maio]”, 
tomou a palavra o Sr. José Braz Pinto do PS para relembrar que quando se estava a elaborar o texto da 
Constituição da República Portuguesa, em que participaram grandes constitucionalistas tais como o Jorge 
Miranda e Vital Moreira, foi necessário transferir a AR e o Governo para o Porto, a fim de se poder continuar 
os trabalhos de redação do articulado. Acrescentou que o motivo dessa transferência se deveu ao boicote e 
ao cerco à AR, onde os militantes da CDU participaram ativamente. Afirmou que existem coisas que se 
encontram esquecidas, e era conveniente lutar pela unidade em questões centrais e não se fizesse disso um 
“cavalo de batalha” ou uma campanha eleitoral antecipada. 

Como mero exercício de imaginação, foi colocada a questão de como é que um Governo do PC resolveria a 
questão económica em que o país se encontra envolvido. 
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Comentou igualmente que o Sr. Valentim Pinto da CDU deve ter o dom da vidência uma vez que sabe mais 
da vida do PS do que ele próprio que é militante. Sugeriu que o Sr. Valentim Pinto da CDU não deve 
interpretar os pensamentos dos outros e deixar que cada partido político diga o que tem a dizer sobre os 
assuntos. Como se está num país livre, cada um deve somente se pronunciar sobre o que pensa a propósito 
de uma questão e não sobre o que os outros pensam e ao povo cabe fazer a devida apreciação. 

 

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

 

 

Moção do PS sobre a “Implementação do Conselho Municipal de Juventude [CMJ]” 

 

Tomou a palavra o Sr. José Braz Pinto 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, cinco do PS, dois do PSD, dois 
do CDS-PP e um do BE. 

 

Sobre a moção intervieram: 

O Sr. José Braz Pinto do PS comentou que na política como na vida importa seguir o dito popular que diz 
que “A mulher de César não importa só ser honesta, importa parecê-lo também”, ou seja, não tem qualquer 
valor fazer grandes intervenções sobre a prática democrática e das intenções de participação da coletividade 
na vida pública, quando no concreto se omitem as obrigações legais nesse sentido. Não se pode criticar o 
poder por não dar voz aos jovens e pelo seu desconhecimento das realidades da juventude, quando na 
prática não são disponibilizados os mecanismos legais que levam à participação de fato dos jovens na 
política. 

Aproveitou a ocasião para relembrar que na sessão da AM do passado dia vinte e cinco de abril, todas as 
forças políticas apelaram à participação dos jovens e aludiu à intervenção de uma jovem do PCP que afirmou 
sempre estar disposta a uma participação cívica ativa. 

Nessa mesma sessão todas as forças representativas da AM manifestaram que o futuro se constrói com a 
juventude e que a política deve acautelar o futuro deles e conceder-lhes voz ativa. Mas, por outro lado, não 
se cumpre uma lei que devia ser implementada em seis meses e já se volveram dois anos. Para além disso, 
mencionou que a AM nunca recebeu qualquer parecer sobre o Orçamento Municipal sobre as verbas afetas 
às políticas de juventude, conforme o disposto no artigo sétimo da Lei oito de dois mil e nove, nunca 
recebeu nenhuma recomendação sobre a execução da política municipal de juventude, nunca se pronunciou 
sobre a evolução das políticas com impacto na juventude do município e sobre a evolução da situação 
socioeconómica entre a população jovem, conforme o disposto no artigo nono da referida lei. 

Em suma, considera que a AM tem sido impossibilitada de ouvir a voz da juventude e é conivente na falta de 
aplicação duma lei que se encontra em vigor desde dois mil e nove. Como tal, não se deve afirmar que os 
jovens não querem participar ou que a responsabilidade de dar voz aos jovens é competência do Poder 
Central. A afirmação de que existe preocupação com os jovens (a existir talvez apenas de uma forma 
paternalista e desadequada dos tempos), quando nem sequer lhes é concedido espaço para se 
pronunciarem, não se coaduna. 

Acrescentou que nos jovens estão os futuros participantes da AM e de outros órgãos de decisão. Os jovens 
devem participar na vida cívica e política mas para isso é preciso abrir-lhes as portas ou quanto muito não 
fechar as que entretanto lhes são abertas. Na sua opinião, a juventude do concelho de Palmela tem visto 
pelo menos há três anos as portas lhe serem fechadas. 
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Como conclusão, apelou para que a realidade seja revertida, para que se contribua para a existência de um 
Estado de Direito onde se cumpram as leis aprovadas pelo Parlamento, para que todos sejam coerentes com 
o que afirmam, para que se deixe que o futuro, que se encontra na juventude, se cumpra. 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP opinou que esta moção não deveria ser votada. Explicou que o 
PS recorrentemente apresenta na AM documentos que intitula de moção, quando na verdade são propostas 
da bancada ao Executivo Municipal e passa a exemplificar por citar o penúltimo parágrafo da moção onde se 
lê “A bancada do Partido Socialista de Palmela [à qual as demais forças políticas representadas na AM não 
pertencem], reunida na AM, a [vinte e oito de abril de dois mil e onze], propõe ao Executivo da Câmara 
Municipal de Palmela“. 

Considera que o PS deve substituir a palavra “Moção” por proposta e que deverá entregá-la ao Sr. 
Presidente da AM para que este a encaminhe para a CMP. 

Para que possa haver discussão do assunto na AM, os representantes da bancada Socialista devem 
reformular o texto. Como exemplo do que deve ser feito, destacou a moção apresentada pela CDU que foi 
convenientemente formulada ou, em alternativa, utilizar as seguintes palavras “Os deputados municipais da 
bancada do PS propõem que a Assembleia decida...”. 

Conclui a sua intervenção propondo que o texto seja alterado de forma a incluir a possibilidade de votação 
das demais forças políticas, o que a não ser feito não é por si votado. 

 

O Sr. José Braz Pinto do PS concordou e demonstrou abertura para que o referido parágrafo seja 
alterado por se encontrar incorretamente formulado. 

 

A Sra. Ana Cláudia Manuelito da CDU informou que a sua bancada está de acordo a que se proceda à 
alteração do texto da moção do PS, porque considera que o assunto em causa é bastante pertinente e 
interessante. 

Referiu que a CMP tem promovido sempre o envolvimento quer de jovens, quer de outras pessoas, no 
desenvolvimento local, tem investido em equipamentos coletivos, nos recursos para a juventude, em 
espaços de participação, no desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e associativas, tem apoiado 
as associações juvenis e potenciado a formação de dirigentes associativos. 

Relativamente ao CMJ referiu que houve uma circular relativamente recente da parte da ANMP a 
recomendar para não se avançar com a implementação do CMJ em virtude da existência de várias normas 
inconstitucionais que ferem a autonomia das autarquias locais. Acrescentou que essa circular reitera 
posições anteriormente definidas, aguardando-se por isso uma decisão a pedido do Provedor de Justiça. 

Para além disso, mencionou que na AR existem dois projetos de lei que tentam criar um consenso sobre as 
alterações necessárias ao referido diploma geral e que foi também deliberado, por unanimidade, na Junta 
Metropolitana de Lisboa a não criação dos CMJ, sem a devida clarificação da AR. Mais informa que existem 
autarquias do PS que votaram favoravelmente essa proposta. 

Não obstante, esclarece que apesar de não existir o CMJ, o Executivo Municipal está a trabalhar no sentido 
de criar um Fórum da Juventude, tornando assim possível a intervenção ativa, democrática e participativa 
dos jovens no concelho. Acrescentou que a sua bancada está preocupada com a juventude, por Portugal ter 
a mais alta taxa de precariedade de trabalho na Europa que impede os jovens, a maioria deles senão todos, 
de terem estabilidade e perspetivas de futuro. Concluiu que a sua bancada vai votar contra esta moção. 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE comentou que a posição do seu partido em relação à lei que implementa os 
CMJ’s é conhecida. Esta lei merece total desconfiança porque exclui todo o partido político que não possua 
uma juventude partidária bem como as associações, com estatutos mais informais ou sem estatutos 
consagrados em termos legais, de participarem. Apesar dessas associações exercerem atividades de âmbito 



 

                    Mandato 2009/2013 

Ata N.º 15 

   
MOD AMPF009 Pág 12/41 

cívico e social, por um aspeto meramente legalista não podem participar num órgão democrático que 
pretende ser de facto os CMJ’s. 

Acrescentou igualmente a sua admiração pelo facto de ter tido conhecimento que órgãos de soberania, tais 
como a Junta Metropolitana e a Assembleia Metropolitana, tenham adotado uma posição conjunta ao 
deliberarem pela suspensão do processo de implementação dos CMJ até que as razões que levaram à 
discórdia sejam sanadas. 

A dúvida apresentada foi de perceber efetivamente qual é o critério da CMP para a não implementação do 
CMJ uma vez que no Distrito de Setúbal existem concelhos liderados pela CDU em que a sua implementação 
é uma realidade. 

Concluiu por questionar, uma vez que não tem formação jurídica, se efetivamente se pode implementar ou 
suspender matérias que a própria lei impõe no sentido do funcionamento do próprio órgão em si. Para além 
disso, mostrou interesse em saber os motivos que levaram a CMP a não ter implementado o CMJ. Por esses 
motivos, informou que o BE se iria abster. 

 

O Sr. Pedro Taleço do PS informou, na sequência da intervenção da Sra. Ana Cláudia Manuelito da CDU, 
que desconhece o conjunto de atividades desenvolvidas e executadas pela CMP, pois elas não existem ou 
existem apenas na forma e não no conteúdo. Para exemplificar, passou a fazer a análise ponto por ponto. 

Alega a CMP que a participação juvenil pode ser feita através dos projetos municipais de juventude, como 
por exemplo, o “março a Partir” que tem uma duração de quatro meses desde a sua preparação, realização 
e avaliação. Acrescenta que fala com conhecimento de causa, uma vez que nos seus tempos livres é 
dirigente associativo e participa nesse projeto nessa qualidade, tendo por isso a visão de um participante. 

Tem conhecimento que esta iniciativa é orientada para projetos pontuais realizados pelas associações 
juvenis e grupos informais. No que respeita a estes últimos, o “março a Partir” em termos financeiros é uma 
exceção, uma vez que, no resto do ano não podem ser financiados pelas autarquias e acredita que o mesmo 
acontece com a lei que institui os CMJ. 

Parte do princípio que os grupos informais não podem ser financiados pelas autarquias, dado que não estão 
incluídos na lei (mas o PS está na disposição de alterar isso). Acrescentou no entanto que a lei é omissa e 
portanto não os proíbe. Por outro lado, cabe aos municípios a constituição dos regulamentos e é por isso 
que alguns concelhos os incluem e, na sua opinião, muito bem. Referiu ainda que os grupos informais têm 
no “março a Partir” uma boa oportunidade para realizarem, com financiamento, as suas primeiras atividades. 
Na sequência mencionou que um grupo informal ou evolui ou acaba por desaparecer, esse é o seu percurso 
normal. 

Informou que, numa segunda reunião, que terá acontecido no presente ano a propósito do “março a Partir”, 
o Vereador Adilo Costa foi questionado por um dirigente associativo sobre as matérias de política de 
juventude, e não propriamente sobre assuntos relacionados com este projeto específico, e que o senhor 
vereador terá respondido que ali não seria o local próprio para se discutir as políticas da juventude, uma vez 
que o que era pretendido era a discussão de projetos, ideias e financiamentos. Acrescenta que esta troca de 
palavras deverá constar em alguma ata. 

Em conclusão sobre o projeto “março a Partir” referiu que certamente não é esta a participação juvenil de 
que se fala, mas sim a participação juvenil num contexto de cidadania e portanto num campo muito mais 
vasto. Considerou que nesse projeto, onde se encontram grupos informais e outro tipo de associações, não 
tem qualquer cabimento participar politicamente. 

Na continuação da intervenção, analisou outro projeto municipal – o “Concurso de Música Moderna”. Fez 
referência que no sítio da internet da CMP este projeto ainda é publicitado apesar de já ter terminado. 
Mencionou que da última vez que a Sra. Presidente da Câmara foi questionada sobre este assunto terá sido 
dito que os critérios musicais da participação estavam definidos e que os participantes teriam de ser bandas. 

Sobre um outro projeto municipal, o “UltraVerão”, fez referência que a participação juvenil não é a ida à 
praia e a campos de férias e por isso, este projeto também está obviamente excluído. 
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Quanto aos equipamentos municipais de juventude, referiu que estes são Centros de Recursos para a 
Juventude (CRJ’s). Existem três, mas com funções muito específicas como é a disponibilização de recursos 
para a juventude nomeadamente meios informáticos. Na sua opinião, os CRJ’s não são canais de 
participação, porque o jovem não participa, uma juventude politica não tem local onde possa participar.  

Finalmente mencionou um último equipamento municipal, o Centro Municipal para a Juventude, mas que na 
sua opinião é apenas uma sala vazia com um projetor de vídeo, com cadeiras e mesas, pelo que não se 
compreende qual é o órgão de participação e onde é que está a questão da boa-fé que levou à sua criação. 

Acrescentou que um fórum não resolve a questão da participação juvenil. O motivo principal reside no facto 
de que um fórum tem um momento, talvez uma vez por ano a exemplo de outros fóruns como o Fórum 
Cultura, que apesar de ser um ótimo instrumento de participação a sua duração condiciona a participação 
sobretudo dos grupos informais, pois não tendo a mínima experiência de participação estarão naturalmente 
muito mais inibidos do que num órgão regular onde se possam sentar. 

Após a apresentação de todos estes argumentos, mencionou que tem grandes dificuldades em perceber 
onde está a possibilidade da participação juvenil. Exemplificou com os orçamentos participativos que nunca 
têm a participação dos jovens a não ser uma única vez, há muitos anos, onde um grupo de jovens no Pinhal 
Novo solicitou umas rampas de skate. 

Com relação à moção do PS, referiu que esta insere-se no sentido da disponibilidade e da flexibilidade, não 
significa com isso implementar no imediato mas também não é suspender, ao invés, é necessário a criação 
de um órgão de participação a que os jovens tenham acesso, porque, na sua opinião, uma juventude 
política não tem nenhum órgão específico de participação. 

No que respeita aos partidos políticos que não têm juventudes políticas, o que está previsto, embora não 
seja a mesma coisa, é a sua participação via representante da AM.  

Na conclusão, referiu a urgência da criação de um órgão de participação, pois este é inexistente, assim 
como o é uma política de juventude integrada. Por esse motivo, informou que o PS está disponível para 
aceitar soluções intermédias nos pontos que são de consenso e que têm que ver com a participação. Esse é 
o objetivo único da moção apresentada e é essa a vontade expressa, quer da bancada quer da Vereação do 
PS, pois consideram incompreensível a resistência da CDU quanto à criação deste órgão. 

 

O Sr. José Braz Pinto do PS relembrou a Sra. Ana Sartóris do BE que quando participaram em conjunto 
na campanha de Manuel Alegre constatou a existência de juventude nas alas do BE. Reconheceu, no 
entanto, que a política do BE é de facto pela não criação da sua juventude política. Apesar dessa situação, 
referiu que BE pode participar à mesma, porque para além do que disse o Sr. Pedro Taleço do PS, o artigo 
quinto prevê a participação como observador. Na sua opinião, não cabe é num CMJ a existência de uma 
representação que não seja jovem, pois estar-se-ia a subverter na própria atividade do conselho. 

Sobre algumas afirmações proferidas pela Sra. Ana Sartóris do BE, esclareceu que a Junta Metropolitana de 
Lisboa não é um órgão de soberania e que na democracia portuguesa existem apenas dois tipos de diplomas 
– as Leis e os Decretos-Lei. São estes últimos, que podem ser avocados para a AR, para os discutir e fazê-
los suspender, e se porventura voltarem a ser apresentados, o Decreto-Lei passa a chamar-se Lei. 

Acrescentou que toda e qualquer lei, aprovada na AR e promulgada pelo Presidente da República, é de 
cumprimento obrigatório, não havendo nenhum órgão que a possa suspender, nem sequer o próprio 
Presidente da República enquanto órgão de soberania. A sua suspensão cabe apenas à AR. Como se está 
perante uma lei, não pode vir uma qualquer AM, ou Assembleia Metropolitana ou Junta Metropolitana, dizer 
que a lei não se aplica porque isso é a subversão de todo o Estado de Direito e de todo o Estado 
Democrático. Uma lei é para ser cumprida. Se a mesma está ferida de inconstitucionalidade, deve ser 
requerida a sua inconstitucionalidade junto do Tribunal Constitucional, e se for declarada a 
inconstitucionalidade ou são corrigidas as normas que são inconstitucionais ou então a mesma é retirada por 
inconstitucionalidade. A não ser assim, o não cumprimento da lei constitui desobediência a uma Lei da 
República Portuguesa. 



 

                    Mandato 2009/2013 

Ata N.º 15 

   
MOD AMPF009 Pág 14/41 

Concluiu por dizer que a lei é para ser aplicada em todo o território nacional, independentemente de mais 
tarde a mesma vir a ser alterada e readaptada. Acrescentou que a presente lei tem sido aplicada por muitos 
concelhos do país, alguns deles situados na Península de Setúbal.  

 

A Sra. Ana Sartóris do BE agradeceu as correções e os esclarecimentos prestados pelo Sr. José Braz Pinto 
do PS, explicitando que na sua anterior intervenção não foi clara o suficiente e assume que esta matéria, do 
ponto de vista legal, lhe é desconhecida. 

Concordou que as leis são feitas para serem cumpridas, mas mencionou a existência de certas medidas 
políticas e leis que vão ao arrepio da própria Constituição da República Portuguesa, como por exemplo, a 
privatização dos serviços de saúde. 

Para justificar a abstenção do BE apresentou duas dúvidas que, na sua opinião continuavam a não ser 
esclarecidas. Em primeiro lugar, importava saber se do ponto de vista legal é possível a implementação do 
CMJ mas prescindindo da aplicação de alguns artigos que a própria lei consagra. Em segundo lugar, qual o 
critério da CMP para a não criação do CMJ, dado que em vários concelhos do país, incluindo no distrito de 
Setúbal, os CMJ’s foram implementados.  

Lembrou o caso de Almada, em virtude de ter pertencido ao Fórum Municipal da Juventude em Almada, 
porque aquele fórum tinha um funcionamento relativamente semelhante ao que se pretende com o CMJ. 

Contudo, na sua opinião, as matérias mais importantes relativamente ao CMJ ainda não tinham sido 
apresentadas por ninguém. Referiu que, o BE é muito relutante sobre a implementação do CMJ, uma vez 
que este pode emitir pareceres relativamente a matérias relacionadas com a juventude, e o BE está 
excluído. Especificou que a lei não consagra que um partido político que não tenha uma juventude partidária 
oficializada possa estar representado em igualdade de circunstâncias. É certo que o BE não tem uma 
juventude partidária oficializada, mas tem juventude que se organiza pontualmente e que tem posições que 
não são desgarradas do partido. Assim sendo, as suas opiniões devem ser consideradas tão válidas quanto 
as de um outro jovem que integra uma juventude partidária. Considerou que esta é uma questão 
democrática porque a atual lei exclui e vai ao arrepio da própria democracia a partir do momento em que 
não coloca em pé de igualdade os partidos políticos representados nos diversos órgãos. 

Na sua opinião, o desafio mais interessante seria saber de que forma é que se garantirá a igualdade da 
participação dos jovens do BE, ou de outros partidos que eventualmente não tenham uma juventude 
organizada do ponto de vista estatutário. Alegou que, do ponto de vista democrático, é inadmissível estar a 
propor que o BE esteja somente como observador. 

 

O Sr. Pedro Taleço do PS esclareceu que o que foi proposto pela bancada do PS não foi uma aplicação 
parcial da lei, tanto mais que, como é sua opinião, a mesma está a ser revista por todos os grupos 
parlamentares. Ao invés, o que foi submetido à apreciação foi a implementação do CMJ à semelhança dos 
municípios que indicou, em que os diversos CMJ’s foram regulamentados mesmo antes da existência de 
qualquer lei. Com o regulamento podem-se resolver todas as questões, inclusive a do BE, onde um grupo 
informal de militantes ou simpatizantes têm o mesmo enquadramento dos jovens que estão organizados 
formalmente. 

Recorda que nas suas palavras, e nas palavras da bancada da CDU, a preocupação é que os grupos 
informais tenham o mesmo voto que os restantes grupos formais e consequentemente as suas opiniões são 
tão valorizadas quanto a dos restantes que se encontram organizados formalmente. 

Destacou que a questão da lei terá que ser defendida pelo BE na AR, dado tratar-se de uma opção partidária 
e pelo facto de na letra da lei constar “jovens que não são filiados”. 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU mencionou que quem entrasse naquele momento na sessão da AM ficaria 
com a ideia que de repente as bancadas se inverteram, pois estavam a tentar dar lições de democracia 
participativa ao PCP, quando a CDU mais do que ninguém tem fomentado a democracia participativa. Como 
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exemplo a nível municipal destacou o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Local de Ação Social de 
Palmela e o Fórum Cultural de Envolvimentos Associativos. 

Considerou que um partido que na AR aprova legislação que acaba com as bolsas de estudo no ensino 
universitário, que reduz a ação social escolar e a participação dos estudantes nos órgãos deliberativos da 
escola (o fórum fundamental para a participação dos jovens), que desqualifica a escola pública, que 
desenvolve políticas para a precarização da mão-de-obra dos jovens não tem nenhuma autoridade política 
para defender a democracia participativa por parte do CMJ, pois é na AR, a sede legislativa, que as águas se 
separam. 

Referiu que, naturalmente, a sua bancada está a favor da implementação do CMJ. Mas acrescentou que na 
Administração Pública existe uma boa prática que aconselha a dar a detida atenção aos pareceres que são 
emitidos pela ANMP, pela Provedoria de Justiça e pela Direção-geral da Administração Local, mesmo que 
sejam sem caráter vinculativo. Cabe depois a cada município a responsabilidade por aplicar ou não 
legislação em que existe controvérsia, mas o bom senso aconselha que se aguarde pela clarificação político-
legislativa. 

Concluiu por destacar que considera desproporcionada as críticas feitas pelo Sr. Pedro Taleço do PS 
relativamente aos projetos municipais, pois a CMP se mais não faz é porque o Orçamento do Estado não 
inclui as verbas necessárias para essas iniciativas. Contudo, considera que essas iniciativas são relevantes e 
que contam com uma grande participação da juventude. 

 

O Sr. João Completo Costa do PS afirmou que as boas práticas são boas para uns e más para outros. 
Acrescentou que a referida lei foi elaborada pela AR e foi votada pelos representantes dos portugueses. 
Assim sendo, tem de ser cumprida até ser considerada inválida. Até lá os partidos políticos têm que se 
adaptar à lei. Concluiu por dizer que se o BE não tem uma juventude partidária deve criá-la, assim como 
teve que se constituir como partido político para concorrer às eleições. 

 

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

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP apresentou declaração de voto pois considera que 
independentemente da revisão da lei em curso, as leis são para cumprir, motivo pelo qual o CDS-PP votou 
favoravelmente. Acrescentou que o PS também desconsidera as leis, tais como a dos Planos Bacia cujo 
prazo não foi cumprido e como tal a bancada do PS deveria pressionar o seu governo para os terminar.  

 

A Sra. Ana Sartóris do BE apresenta declaração de voto especificando que a abstenção do BE não advém 
efetivamente da necessidade do cumprimento da lei, porque tem de ser cumprida, assim exige a 
democracia, mas da questão dos pareceres que referiu e da implementação do órgão em si tal como a lei o 
determina. 

 

A Sra. Ana Cláudia Manuelito da CDU apresentou declaração de voto afirmando que a CDU é favorável à 
participação da juventude, mas não através deste modelo e com este teor. No entanto, considera que 
algumas das questões apresentadas são bastante pertinentes e devem ser abordadas e refletidas, no 
momento oportuno, por quem de direito. 

 

 

Moção do BE sobre “Em Nome do Futuro, Pelo Emprego e Pela Justiça Social”: 
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Tomou a palavra a Sra. Ana Sartóris do BE para apresentar a moção, que ficará apensa à ata, e que foi 
admitida, por unanimidade, com vinte e cinco votos a favor (quinze da CDU, cinco do PS, dois do PSD, dois 
do CDS-PP e um do BE). 

 

Sobre a moção intervieram: 

O Sr. José Cardoso do PSD considerou que parece que está a viver num país completamente diferente 
daquele que os presentes vivem, porque os Hospitais não têm dinheiro para pagar as despesas; todos os 
dias encerram empresas; todos os dias pessoas lhe pedem à porta a pedir ajuda; onde as pessoas se 
recusam a andar a pé ou de bicicleta para andar de automóvel e onde as pessoas não fazem a mínima 
poupança. 

Na sua opinião, não foi a banca que causou a presente situação, mas sim as dívidas, quer do Estado, quer 
dos particulares, quer das empresas. 

E se não há dinheiro, não se pode continuar a usufruir de serviços como antigamente (serviço de saúde, 
ensino público, entre outros). E estando o país nesta situação, sendo que considera que o país não é o 
Estado nem o Governo mas sim todos os portugueses, questionou o que é que cada um contribui para 
melhorar a presente situação. 

Informou que a crise é mundial. Como exemplo referiu os Estados Unidos, um dos países mais 
industrializados do mundo, e o Japão o terceiro produtor industrial. Ambos os países encontram-se 
igualmente à mercê de uma grave crise. 

Referiu que o concelho de Palmela possui um exemplo extraordinário, a Autoeuropa, de como ultrapassar a 
crise. Aludiu ao excelente trabalho desenvolvido pela sua Comissão de Trabalhadores que tem permitido a 
sobrevivência da fábrica. 

Considerou que a imagem da AM não condiz com o empenho que todos os presentes dedicam ao concelho. 
Todos tentam fazer o melhor que sabem e podem, não só pelo concelho mas também pelo distrito e pelo 
país. 

Referiu que fica incomodado quando o Sr. José Braz Pinto do PS faz certas referências, pois pese embora 
seja representante do PSD já deu provas que defende o que considera ser sempre o melhor e muitas vezes 
contra o seu próprio partido, porque é um cidadão independente e participativo. 

Quanto à presente moção não tem dúvidas nenhumas que a génese do “vinte e cinco de abril e do primeiro 
de maio” é para ser celebrado por todo o povo trabalhador e, apesar de pertencer ao PSD, ele próprio 
também é um trabalhador pelo que não admite ser excluído ou maltratado e ao fazerem-no desrespeitam a 
própria Democracia. Acrescentou que todos têm de ser respeitados na sua dignidade e, apesar de 
pertencerem a partidos que no quadro político estão mais à esquerda ou mais à direita, todos têm o seu 
lugar. 

Recordou o que sempre afirmou que provavelmente os Comunistas têm razão nas suas reivindicações, mas 
não concorda é na estratégia por eles adotada. Mas isso não significa que não os respeite pelo seu percurso 
e tem a consciência que também é respeitado, pese embora o incómodo que sente quando pretendem 
inseri-lo “num saco, no qual não gosta de estar”. 

Concluiu por referir que em relação à moção, tal como aconteceu com as outras, o PSD irá abster-se. 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP referiu que se fossem retirados os Pontos Um a Cinco votariam 
favoravelmente.  

Considerou que os dois primeiros pontos parecem o discurso do Sócrates e que não correspondem à 
realidade, uma vez que o CDS-PP é contra as parcerias público-privadas. Referiu que se falta à verdade, 
quando no ponto dois se lê que o CDS-PP ‘tem dirigido’ o país, quando nunca o fez. Para além disso, a 
política do não, é pertença do BE pois negam tudo o que seja proposto por partidos políticos que não sejam 
da esquerda. Contudo, quer a esquerda quer a direita apresentam propostas válidas. 
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Quanto ao Ponto Três, é sua opinião que o BE generaliza a política do não e isso não faz sentido, não é ser 
democrático. 

Quanto ao Ponto Quatro e Cinco, mencionou não ter visto propostas do BE relativamente à consolidação das 
finanças públicas e gostava de saber que país serve de referência ao BE a fim de que possa conhecer as 
políticas adotadas. Concordou, no entanto, com a afirmação de que o país exige uma mudança. 

Concluiu por dizer que, desde que os cinco pontos sejam retirados e refeitos com a verdade, terão a sua 
anuência. 

 

O Sr. José Braz Pinto do PS afirmou que saúdam o “vinte e cinco de abril e o primeiro de maio”, a 
liberdade e as conquistas dos trabalhadores, e lamentam a precariedade que está a ser criada e, por isso, 
compreendem o movimento dos jovens precários. 

Referiu que lamentam as políticas de austeridade a que os portugueses foram sujeitos e continuarão a ser, e 
acreditam que algumas destas medidas de austeridade trazem recessão.  

Quanto ao desemprego considerou que vai continuar a ser uma realidade, com ou sem medidas de 
austeridade, e é escusado atacar-se quem trabalha, porque o desemprego é uma consequência do 
encerramento das empresas ou da sua deslocalização. 

Concordou que é necessário urgência para se colocar no centro de decisão a justiça, a economia, a defesa 
dos serviços públicos, a criação do emprego e o combate à precariedade. 

Aludindo a uma intervenção do Sr. João Completo Costa do PS, comentou que esta moção, tal como uma 
anterior, tem caráter eleitoralista pois se encontra redigida para que se vote favoravelmente, pelo menos 
pelos partidos políticos que têm a responsabilidade de fazer sair o país da crise e provavelmente até por 
outros com alguma responsabilidade da entrada do país na mesma. 

Mencionou que gostava de saber como o BE, perante o presente cenário económico, iria gerir a economia 
sem a adoção de medidas de contenção, promovendo os aumentos salariais e mantendo, ou provavelmente 
aumentado, todas as regalias socias. Considerou que seria um desastre e não sabe o que é pior, se “morrer 
da fome ou da peste”. 

Concluiu por afirmar que, pese embora estejam de acordo com alguns dos pontos da moção, votam contra 
pois não concordam com a sua formulação. 

 

O Sr. Joaquim Caçoete da CDU comentou não compreender o discurso fatalista do Sr. José Cardoso do 
PSD. 

Quanto a propostas, mencionou que a CDU constantemente as apresenta. Mesmo quando votaram contra o 
Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC), apresentaram vinte propostas de como sair da crise, 
nomeadamente: o desenvolvimento económico assente no crescimento, a defesa da produção nacional, a 
dinamização do aparelho produtivo, a substituição das importações por produção nacional (mas sem ser 
descurado o papel das exportações), um programa público de industrialização do país que aproveite e 
potencie os recursos nacionais, o desenvolvimento da agricultura e das pescas como forma de garantir a 
soberania alimentar, a promoção da criação de emprego mas com direitos, o combate à precariedade, a 
aposta num forte e dinâmico setor empresarial do estado, a reversão da política das privatizações, a adoção 
de medidas contra as parcerias público-privadas ou outras formas de apropriação dos recursos do Estado e 
o aumento do investimento público como fator essencial da dinamização económica do país e do 
desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE comentou não compreender como em pleno dois mil e onze se acusa o BE de 
estar contra tudo. Concordou que esse tipo de discurso foi adotado pelo seu partido há doze anos atrás 
quando surgiu, mas que presentemente já não o é, e quem afirma o contrário está no mínimo 
desinformado. 
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Destacou que o BE tem iniciativa legislativa e apresentou, na AR, medidas alternativas ao PEC e à criação de 
emprego. Mencionou também que existem inúmeros exemplos dos consensos político-partidários 
conseguidos, como a suspensão do modelo de avaliação dos professores, que considerou uma das grandes 
vitórias da Democracia. 

Informou que há votações que são avaliadas proposta a proposta, sendo que o critério para a sua aprovação 
ou rejeição tem que ver com a qualidade intrínseca da proposta e não com quem a propõe. 

Destacou que lhe custa ouvir que parece que estamos noutro país, quando a verdade é que Portugal está 
famigerado pela pobreza, o desemprego cresce a olhos vistos e os apoios sociais são cortados. 

Quanto aos diversos PEC’s, o PSD e o CDS-PP votaram a favor e quem os propôs foi o PS, pelo que foram os 
três partidos políticos que os aprovaram. Tal como aprovaram os diferentes Orçamentos de Estado que 
penalizaram quem trabalha, a extinção dos apoios sociais e o aval à intervenção do FMI. 

Quanto ao FMI, considerou que veio essencialmente tapar os buracos financeiros causados por exemplo pelo 
resgate do Banco Português de Negócios (BPN) entre outras situações que se escusou a detalhar. Quanto há 
ajuda monetária, de ajuda não tem nada, pois, na sua opinião, é um assalto aos contribuintes e com 
resultados desastrosos como se verificou na Irlanda e na Grécia. 

Destacou depois os dois fatores fundamentais relativamente à divida: primeiro, perceber o que é público, e a 
ser pago pelos contribuintes, e o que é privado; segundo, a renegociação da dívida. 

Seguidamente alistou algumas medidas concretas e alternativas, defendidas pelo BE, para combater o que 
considera o estado calamitoso da economia do país, a saber: taxação das mais-valias bolsistas, taxação das 
transferências para paraísos fiscais, aumento do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) 
da banca e o fim dos salários e prémios escabrosos.  

Na opinião do BE é inaceitável uma entidade bancária pagar menos IRC do que as empresas, gestores 
públicos auferirem mais do que o Presidente da República, cortar a quem trabalha, reduzir as condições de 
vida das populações, a não atribuição do subsídio de desemprego a um trabalhador que descontou para a 
Segurança Social, os cortes aos pensionistas de baixos rendimentos e os cortes nos Subsídios de Férias e de 
Natal. 

Concluiu por afirmar que é urgente apoiar os cidadãos, estar a favor das pessoas mais desprotegidas, de 
quem não tem mais proteção social e desenvolver uma política de criação de emprego que combata a 
precariedade e que efetivamente implemente justiça social no país. Por outro lado, crê que o buraco 
financeiro é a consequência da “ganância de casino” dos banqueiros e do sistema financeiro e também das 
parcerias público-privadas que agravaram as contas públicas, tal como o Tribunal de Contas confirmou. 

 

O Sr. José Cardoso do PSD pronunciou-se que já basta ser-se cilindrado pela televisão permanentemente 
com este tipo de discurso, quanto mais ainda na AM. 

No seguimento, apresentou várias questões: se os bancos são tão ruins assim porque é que as pessoas 
recorrem a eles? Serão obrigadas a isso? O FMI veio a Portugal por livre vontade ou porque o Governo de 
Portugal os convidou e não tinha alternativa? Será que o mundo todo está do avesso e só o BE é que está 
correto? Será que os principais governos da Europa não têm a mesma forma de estar? Será que a maioria 
que constituem o PSD, o CDS-PP e o PS são todos “estúpidos e burros” que não veem o que o BE observa? 

Concluiu por afirmar que o objetivo da sua deslocação à AM era para tratar dos assuntos relacionados com 
Palmela, mas que não pode ficar indiferente a certas formas de intervenção, e solicitou ao Sr. Presidente da 
Mesa que deveria ser mais rigoroso na concessão dos tempos, pois considera que os assuntos que são 
verdadeiramente importantes para o Município, como é o caso das contas e de outros assuntos relevantes 
do concelho, são analisados às pressas. 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP comentou uma frase do PS que, segundo entendeu, ‘Portugal 
está a sair da crise’. Considerou que o PS disse a verdade, pois está-se a sair da crise para entrar na banca 
rota. 
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Aludindo às medidas enunciadas pelo Sr. Joaquim Caçoete da CDU, referiu que o CDS-PP defende dez delas 
e, por isso, os dois partidos a que pertencem não são assim tão diferentes. E uma vez que as medidas da 
direita e da esquerda coincidem em alguns pontos é preciso valorizá-las. 

Em relação às medidas enunciadas pela Sra. Ana Sartóris do BE, comentou que o CDS-PP defende 
igualmente duas delas. Portanto, concluiu que não serão assim tão separatistas e destacou que se deve ter 
alguma visão e ser mais tolerante. 

 

O Sr. João Completo Costa do PS concordou com a intervenção do Sr. José Cardoso do PSD quando este 
último referiu que se gasta muito tempo a discutir assuntos anteriores ao Período da Ordem do Dia. Na sua 
opinião, faz-se muita campanha eleitoral e discutem-se muitas questões nacionais e poucas referentes a 
Palmela. Sugeriu que seria interessante analisar todas as moções apresentadas, independentemente dos 
partidos que as propuseram, e ver qual a percentagem que diz respeito ao concelho. Na sua opinião, o 
tempo despendido a discutir-se questões nacionais faz com que chegada a vez de se analisar a Ordem do 
Dia deva ser meia-noite ou uma da madrugada. 

Concluiu por referir-se à forma com que a Sra. Ana Sartóris do BE defendeu as propostas do BE e 
questionou por que razão “o povo português, que não é estúpido”, até à data não tenha votado nelas. 

 

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

 

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

 

 

Ponto Um – Informação do 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, solicitou a Sra. Presidente da 
Câmara autorização para responder a uma questão a respeito da qual a CMP foi interpelada e que se 
prende com o CMJ. Concedida a autorização, informou a Sra. Presidente da Câmara que estava disponível 
para esclarecer qualquer questão que esta sua intervenção suscitasse. 

Aludiu que a referência feita à intervenção do Sr. Vereador Adilo Costa foi feita de forma descontextualizada, 
mas escusava-se a entrar em pormenores. Quanto aos Conselhos de Juventude (CJ), ressalvando que 
propositadamente se referia nesses termos, informou que a CMP é absolutamente favorável à sua criação 
como aliás sempre o foi. Como exemplo, referiu-se há existência no concelho, nos anos oitenta, das 
Comissões Locais de Jovens (CLJ) e, pelo menos desde mil novecentos e oitenta e nove, de uma Comissão 
Municipal de Juventude que foi presidida pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro. 

Segundo a Sra. Presidente da Câmara esta é a prova de como desde há muito tempo consideram 
importantes os CJ. Isso não significa que concordam com o conteúdo da lei que institui os CMJ’s. Referiu 
que, no âmbito das instituições que a CMP integra, nomeadamente a ANM e a JML, houve uma discussão 
muito rigorosa entre os municípios, nomeadamente sobre a inconstitucionalidade de alguns dos artigos 
previstos na lei e quanto à obrigatoriedade da CMP financiar o CMJ. Para além disso, consideraram que a 
natureza dos pareceres obrigatórios era uma ingerência na autonomia administrativa e financeira das 
autarquias. 
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No Relatório constam não só os projetos que a CMP tem na área da juventude, assim como os pedidos 
concretos de cedência dos espaços destinados aos jovens – os espaços que foram referidos como sendo 
espaços vazios com umas almofadas. 

Acrescentou que salvo erro, apenas uma autarquia das que compõem a área metropolitana de Lisboa havia 
instituído o CMJ e fê-lo antes de a discussão ter acontecido na JML. E que mesmo assim essa autarquia 
solicitou a melhor compreensão pelo fato de não poder votar no sentido da posição maioritária das câmaras 
municipais, mas que partilhava das preocupações e da legitimidade para se questionar a lei. 

Pelo exposto, a CMP aguarda que sejam resolvidas estas questões, mas isso não faz com que esteja parada 
em termos de política de juventude e de potenciar espaços de discussão que envolvam os jovens. Como 
exemplo referiu um debate que se realizaria na Biblioteca Municipal nos dois dias seguintes e que versou 
sobre a participação juvenil e boas práticas com a participação de várias associações e de muitos jovens em 
geral. 

Assim sendo, a Sra. Presidente da Câmara entende que o CMJ tal como se encontra expresso na lei é 
redutor. Para além disso, o entendimento é que as regras constantes da lei são para serem respeitadas, pelo 
que é preferível adotar a posição de princípio e aguardar pelas suas alterações do que delimitar ou alargar a 
participação ou de serem instituídas regras diferentes daquelas que lá se encontram consagradas. 

Acrescentou que isso não condiciona a posição da CMP quanto à existência de CJ’s e que, para ultrapassar 
os condicionalismos da lei, encontra-se em discussão a criação do Fórum de Juventude 

A Sra. Presidente da Câmara aproveitou a ocasião para lamentar por ter havido uma grande afluência de 
jovens, mas que o interesse demonstrado tenha sido apenas referente a este assunto, e que não assistam 
ao resto da sessão partilhando os temas que dizem respeito à juventude e aos cidadãos em geral. 

No seguimento, a Sra. Presidente da Câmara passou a ler a introdução ao Relatório da Atividade 
Municipal, para o período de um de fevereiro a trinta e um de março do corrente ano, que ficará apenso à 
ata. 

 

Sobre o Relatório da Atividade Municipal intervieram: 

O Sr. José Cardoso do PSD referindo-se ao atendimento municipal através da Viatura de Atendimento 
Móvel (VAM), em que no período em análise foram efetuados oitocentos e cinco atendimentos, sendo que a 
grande maioria prendem-se com o pagamento dos consumos de água. 

 

Para além disso, constatou que se verificaram entrada de requerimentos e questionou se este procedimento 
substitui nalguma parte o trabalho que poderia ser feito pela Junta de Freguesia. 

 

A Sra. Presidente da Câmara esclareceu que as Juntas de Freguesia só podem executar competências 
municipais quando devidamente estipuladas por protocolo e que existem requisitos específicos relacionados 
com as aplicações informáticas que implicaria a ligação das Juntas de Freguesia aos sistemas informáticos 
da CMP. Acrescentou também que não se referia a um simples pagamento por multibanco, porque isso 
poderia ser feito em qualquer lado. 

Para além disso, informou que a próxima fatura a ser emitida viria com uma apresentação diferente e que 
permitiria o encontro de contas entre os munícipes que teriam montante a haver mas ao mesmo tempo 
dívida por liquidar. Esclareceu que anteriormente era sempre necessário ser efetuado a liquidação da dívida 
e só depois podia ser requerido o crédito. A nova aplicação específica permite também informar as leituras 
por telefone e a emissão de faturas eletrónicas. 

Concluiu por dizer que para as Juntas de Freguesia terem algumas valências neste sentido obrigaria à 
criação dum serviço próprio equipado com as respetivas aplicações informáticas o que seria incomportável 
do ponto de vista financeiro em virtude das licenças informáticas. 
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O Sr. José Cardoso do PSD referiu-se à crise que os bombeiros estão a atravessar e ao apoio que a CMP 
tem dado aos bombeiros do concelho, fato que não se cansa de enaltecer publicamente. Pronunciou-se 
sobre o atraso de pagamento dos hospitais, como acontece com o Hospital de Setúbal que está com treze 
meses de atraso. 

Elogiou a CMP porque, em conversa com o Diretor do Departamento de Administração e Finanças, foi 
garantido que o apoio financeiro da autarquia iria ser efetuado. Concluiu por sensibilizar a Sra. Presidente da 
Câmara, pois considera que quatro meses sem receber este apoio causam graves problemas de tesouraria, 
tanto mais que aguardava-se um verão sem meios, e as associações começam a faltar com os 
compromissos assumidos. 

 

O Sr. João Completo Costa do PS pronunciou-se sobre a manutenção da rede viária e pedia que a Sra. 
Presidente da próxima vez que apresentasse o relatório não tivesse cento e dez mas sim cento e onze ações, 
pois pedia a manutenção da Rua de S. Julião, a que liga a UNICERVI ao Modelo. 

Referiu-se a esta estrada em particular em virtude de acidentes ali ocorridos, não do ponto de vista do 
traçado pois é de difícil mudança, mas sim ao nível da sinalização horizontal e no estado do piso. 

 

O Sr. Pedro Taleço do PS apresentou dois apontamentos. O primeiro, na sequência de uma sua 
intervenção ocorrida há três meses atrás e que dizia respeito aos dados de frequência do CRJ de Quinta do 
Anjo. Nessa ocasião, essa informação não tinha sido apresentada, talvez por lapso, mas uma vez mais 
continuava a não ser disponibilizada. Demonstrou interesse, no intuito de aferir a utilização daquele 
equipamento municipal, uma vez que tem um ano e pouco de funcionamento. Reconheceu que existem 
câmaras municipais que não apresentam nem metade da informação constante no relatório em análise, mas 
presume que a CMP se oriente por aquelas que fazem tão bem ou melhor e não por essas. 

Quanto ao segundo apontamento, prendeu-se com a afirmação da Sra. Presidente da Câmara em relação à 
utilização do Centro Municipal de Juventude quando foi referido que era bastante utilizado para muitas 
atividades. Esclareceu o Sr. Pedro Taleço do PS que quando fez a sua intervenção partiu do princípio que 
não houve nenhuma cedência ou atividade nesse equipamento municipal, uma vez que essa informação é 
omissa no Relatório de Atividade Municipal. 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE sugeriu que as sessões da AM passassem a ser transmitidas em direto pela 
internet a exemplo das sessões da CMP. 

Referiu que relativamente ao atendimento municipal efetuado pela VAM, o Relatório de Atividade Municipal é 
muito detalhado, mas que esse detalhe é omisso quanto aos atendimentos realizados nos postos de 
atendimento de Palmela, Pinhal Novo e Quinta do Anjo. 

Mencionou também algo que tem vindo a apresentar com insistência, e que se prende com os tempos de 
resposta da Autarquia a uma reclamação ou pedido e até à sua conclusão final. 

Relativamente ao ponto de Habitação e Serviços Coletivos, destacou que em anteriores Relatórios da 
Atividade Municipal existe uma subentrada referente ao Plano Municipal e Plano Local de Promoção das 
Acessibilidades, mas que no presente Relatório é omisso.  

Solicitou que o presente Relatório fosse disponibilizado na internet, pois no sítio da internet da AM é 
mencionado, há já algum tempo, a disponibilização dos documentos mas que até ao momento isso não se 
verifica. 

Por último, destacou o mau estado de conservação da estrada que vai de Pinhal Novo até ao cruzamento da 
Palhota, mais especificamente depois do cruzamento do viaduto até ao cruzamento da Palhota, pois quem 
circula nessa via com um veículo de duas rodas dificilmente mantém o equilíbrio. Acrescentou que a situação 
piorou após a última intervenção, na verdade ficou pior do que estava, e provavelmente exigirá uma 
repavimentação pois o estado da via é calamitoso. 
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O Sr. Valentim Pinto da CDU comentou as informações relativamente aos loteamentos, pois eram 
expetáveis e traduzem a realidade do país. De facto, o número de certidões de alvará de loteamento ou 
licenciamento de operações de loteamento tem uma expressão mínima e este tipo de situação conduz à 
necessidade de se rever a Lei das Finanças Locais tal como fez referência a Sra. Presidente da Câmara a 
uma entrevista a um jornal local. Essa revisão é uma necessidade real pois desde que existe o poder 
democrático local tem assente nas receitas oriundas do urbanismo no sentido mais lato do termo. 

Acrescentou que este modelo de financiamento está esgotado e que felizmente em Portugal não se verificou 
uma bolha imobiliária como aconteceu em Espanha ou nos Estados Unidos, mas que existe efetivamente 
excesso de construção relativamente às necessidades do país e que essa situação não se vai inverter a longo 
prazo. Concluiu por afirmar que é imperativo a alteração à Lei das Finanças Locais, pois a não se verificar 
será o estrangulamento financeiro das autarquias. 

 

Nesta ocasião, a Sra. Presidente da Câmara esclareceu que no caso do Atendimento Municipal 
efetivamente não é feito a distinção no Relatório da Atividade Municipal, o que já não acontece no Relatório 
da Prestação de Contas de dois mil e dez. Por exemplo, na página duzentos e setenta e nove é apresentado 
de forma discriminada o tipo de atendimentos efetuados ao longo do ano com a sua distribuição por balcão 
(Pinhal Novo com trinta e seis mil seiscentos e quarenta e cinco, Palmela com trinta e dois mil quinhentos e 
cinquenta e Quinta do Anjo com onze mil novecentos e sessenta). Para além disso, são descriminados 
inclusivamente os tipos de assunto, aqueles que são específicos da área do urbanismo e os demais. 

Acrescentou ainda que na página trezentos e quarenta e cinco refere-se que as instalações do Centro 
Municipal de Juventude foram cedidas sessenta e oito vezes e que antes encontram-se os dados referentes 
às mais diversas atividades, tais como: exposições, feiras, aulas de movimento e expressão corporal, ensaios 
de teatro, reuniões de trabalho, apresentação de filmes, ateliês de expressão musical, sessões de 
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) entre outras atividades. 

 

 

Ponto Dois – Prestação de Contas dois mil e dez; 

 

Após lhe ter sido concedida palavra pelo Sr. Presidente da Mesa, a Sra. Presidente da Câmara de 
forma sucinta fez referência ao conteúdo da introdução do documento, informando que o critério seguido 
baseou-se no que foi os eixos estratégicos de intervenção do próprio plano de mandato e do Plano de 
Atividades em vigor. 

 

Qualificação e Modernização do Serviço Público 

De particular relevância o trabalho da VAM, por ter sido um projeto muito apetecível sobretudo nas 
freguesias mais rurais do concelho, e os noventa e cinco mil atendimentos realizados durante o ano, que 
demonstra a utilidade dos serviços de atendimento. 

 

Desenvolvimento Educativo, Social, Cultural e Desportivo 

Foi sublinhado o investimento na área da educação superior a quatro milhões e meio de euros, o que 
representa uma fatia muito significativa do investimento municipal realizado ao longo do ano e que confirma 
a aposta estratégica na educação. 

O alargamento da rede do pré-escolar com a concretização dos jardins-de-infância nas antigas escolas de 
primeiro ciclo de Lagameças e de Lagoa do Calvo, e a abertura de uma nova sala de pré-escolar nos Olhos 
de Água, garantindo uma cobertura de noventa e um vírgula oito por cento do concelho entre a rede 
pública, a rede privada e a rede social. 
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Foram realizadas várias intervenções de beneficiação em muitas escolas do primeiro ciclo e foi assegurado o 
transporte de refeições cuja responsabilidade recai sobre a autarquia e que significa um encargo muito 
pesado. 

Foram revistos alguns dos projetos socioeducativos e pedagógicos apoiados pela autarquia sendo necessário 
a redefinição de prioridades por questões essencialmente financeiras. Apesar desse constrangimento, 
mantiveram-se alguns projetos emblemáticos, como por exemplo o Fantasiarte e a Adaptação ao Meio 
Aquático.  

Informou que na área da Intervenção Social a CMP iniciou a implementação do Plano de Desenvolvimento 
Social e apostou na realização do Fórum Social de Palmela que constituiu um momento de reflexão muito 
importante. 

Na área da Cultura manteve-se o trabalho desenvolvido junto do movimento associativo, com os artistas e 
os criadores locais, realçando-se um ponto alto nas atividades em torno da reabertura do Cineteatro São 
João depois das obras de remodelação, renovação e de criação de condições de maior conforto e de 
segurança. 

Realização de atividades regulares por parte dos grupos de teatro, quer profissionais quer amadores, que 
desenvolveram um trabalho muito significativo em todas as freguesias do concelho. 

Realizou-se em Palmela o segundo encontro anual da rede europeia Onze Mais, reunindo companhias de 
teatro de doze países, tendo como anfitrião o Teatro O Bando. 

Realizaram-se vários outros projetos que fazem parte do calendário da CMP e que continuam a ser 
desenvolvidos na área da música, da dança, das artes visuais. 

Quanto à Rede de Bibliotecas, continuou a constatar-se a quebra de utilizadores na área do livro, o que se 
verifica desde dois mil e sete, com exceção para as tecnologias de informação e comunicação que 
continuam a ter muita procura. 

Destacou-se igualmente a inauguração do CRJ de Quinta do Anjo e a décima quinta edição do “março a 
Partir” com o envolvimento de dezassete entidades. 

Na área do Desporto mantiveram-se os programas e os projetos municipais tais como o “Mexa-se em 
Palmela”, o “+ de [sessenta]” e o “Viver Melhor, Viver com Autonomia”, que envolveram mais de sete mil 
praticantes durante o ano, desde as atividades mais convencionais até às mais informais. 

 

Qualificação do Território 

Sublinhou que este é um dos eixos estruturantes e centrais do mandato que passou pela candidatura ao 
Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) para financiamento das obras de reabilitação do Centro 
Histórico de Palmela. 

Na sequência da candidatura foram realizados alguns trabalhos preparatórios, nomeadamente as prospeções 
arqueológicas e a reprogramação temporal e financeira realizada em relação aos projetos da CMP como de 
alguns dos parceiros. 

Na área do Planeamento Estratégico destacou-se a importância da continuação do desenvolvimento da 
revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) que só não se encontra concluída em virtude de não se ter 
recebido a resposta conclusiva por parte da Administração Central no que respeita à definição da Carta da 
Reserva Ecológica e da Carta da Reserva Agrícola. 

A CMP participou ativamente na alteração do Plano Regional de Ordenamento do Território da Área 
Metropolitana e em vários estudos no âmbito do novo aeroporto de Lisboa, da construção da plataforma 
logística e do traçado da variante da Estrada Nacional Duzentos e Cinquenta e Dois que tinha sido acordada 
com o Instituto das Estradas de Portugal (IEP). 

Foram realizadas várias intervenções na área das infraestruturas, nomeadamente na área do saneamento 
com a conclusão de cerca de uma dezena de empreitadas importantes, onde se destacou as intervenções na 
Palhota, Venda do Alcaide, Lagoa da Palha, na Rua Cinco de Outubro em Quinta do Anjo e na Rua Fernando 
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Miguel em Cabanas. Na rua vinte e cinco de abril em Brejos do Assa foi remodelada a rede de 
abastecimento de água. 

Procedeu-se à qualificação e conservação de vários espaços públicos, fazendo com que a área ajardinada do 
concelho crescesse em cerca de noventa mil metros quadrados comparativamente com o ano anterior. 

Na rede viária foram realizadas várias intervenções, onde se destaca o reforço da sinalização horizontal e 
vertical e a renovação de passeios. 

Quanto às acessibilidades, transportes e mobilidade foi concretizado um protocolo com a REFER, permitindo 
o acesso gratuito aos parques de estacionamento das estações de caminho-de-ferro de Palmela e Venda do 
Alcaide, contribuindo dessa maneira para incentivar o uso do comboio. 

Foi dado um importante contributo para agilizar as ligações entre o comboio e os aglomerados urbanos com 
a adjudicação do circuito urbano em Pinhal Novo, assegurado pelos Transportes Sul do Tejo (TST), 
permitindo as ligações do lado Norte e Sul da vila, sendo que esta experiência visa o incentivo do uso do 
transporte público em detrimento do transporte individual. 

 

Promoção de Palmela e dos Produtos Locais 

Desenvolveram-se os projetos que são conhecidos, alguns deles há já muitos anos, como o Festival do 
Queijo Pão e Vinho, a Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão e a Feira Agrícola do Poceirão. 

Realizaram-se outras iniciativas inovadoras, que foram reconhecidas e apreciadas, e que têm que ver com a 
promoção do vinho e dos produtos locais e a sua afirmação enquanto produtos de qualidade, tai como: o 
“Dia do Vinho”, o “Dia Europeu do Enoturismo”, a “Semana Gastronómica do Vinho”, a “Semana 
Gastronómica do Moscatel” e a “Mostra de Doçaria com Moscatel”. 

Comemoraram-se os dez anos da Casa Mãe da Rota dos Vinhos, projeto de grande sucesso e de afirmação 
indiscutível, e que contribuiu para a oferta cada vez mais qualificada do concelho. 

Referiu-se igualmente que apesar desta intensa atividade não foi conseguido exatamente, face ao 
comportamento da receita, concretizar do ponto de vista financeiro tudo aquilo que a CMP se propunha. 
Foram apresentados alguns números como indicadores. Por exemplo, as receitas municipais tiveram uma 
quebra de treze vírgula um por cento relativamente ao ano anterior. Os Impostos Diretos, com um peso 
significativo na estrutura da receita, tiveram uma diminuição de oito vírgula três por cento, com o 
comportamento da Derrama a diminuir trinta e oito vírgula quatro por cento, sendo o aspeto mais relevante 
em relação à receita. 

As receitas previstas no orçamento inicial, nomeadamente aquelas que eram provenientes de operações 
urbanísticas e de diversos investimentos planeados, acabaram igualmente por não se concretizar e 
condicionaram em muito a atividade municipal e o desempenho dos indicadores da presente Prestação de 
Contas. 

O orçamento inicial previa um valor de cinquenta e oito milhões e trezentos mil euros, com uma execução 
apenas de setenta e três vírgula nove por cento o que significou que ficaram por receber quinze milhões e 
duzentos mil euros. 

No capítulo da despesa foram realizados pagamentos no valor de quarenta e três milhões e cem mil euros, 
dos quais dezoito milhões e oitocentos mil euros foram afetos diretamente às Grandes Opções do Plano 
(GOP’s). 

Nas despesas com pessoal, verificou-se um ligeiro decréscimo comparativamente com o ano anterior (dois 
vírgula dois por cento) mas ainda assim o montante ascendeu a dezanove milhões e seiscentos mil euros. 

Em relação a este aspeto do comportamento da despesa versus comportamento da receita não foram 
concretizadas algumas ações que estavam associadas igualmente à arrecadação de receita, nomeadamente: 
a construção do quartel do destacamento da Guarda Nacional Republicana (GNR), por atraso na aprovação 
do projeto; a execução de obras de infraestruturas em substituição dos titulares de alvarás em Val’ Flores, 
por motivos de redefinição do projeto e, finalmente, não se concretizaram as obras previstas no âmbito da 
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candidatura do Centro Histórico, uma vez que foram reprogramadas física e financeiramente os respetivos 
projetos, mantendo-se os prazos da candidatura até dois mil e doze como estava previsto. 

 

Concluiu a Sra. Presidente da Câmara por afirmar que foi um ano particularmente difícil, como o 
presente documento espelha, e só não foi mais difícil dado o empenho dos trabalhadores da CMP e com 
muito trabalho e muita compreensão da comunidade local. 

 

Sobre o Relatório de Prestação de Contas intervieram: 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP debruçou-se sobre a certificação legal das contas e sobre o 
anexo às demonstrações financeiras consolidadas. 

Chamou a especial atenção para as reservas do Revisor Oficial de Contas (ROC), em especial o ponto sete 
ponto três em que é referido que dos setecentos e vinte cinco mil euros provavelmente a CMP não vai 
receber nada. Lê-se que o “grau de cobrabilidade e reembolso se afigura difícil”, pelo menos o referente à 
ADREPAL que por certo não vai ser recebido. Esta situação agrava ainda mais as contas que são 
apresentadas. 

No ponto oito ponto um é mencionado que “Por imperativo da DGAL, em [trinta e um de dezembro de dois 
mil e dez] existem empréstimos que estão a ser considerados no médio e longo prazo na sua totalidade, 
quando, em parte, vencem-se a menos de um ano.” No seguimento desta afirmação, demonstrou interesse 
em ter conhecimento que “imperativo” foi esse. 

Na página sete, onde se refere os depósitos em instituições financeiras, constata-se uma variação negativa 
muito acentuada no exercício de dois mil e oito a dois mil e dez, o que compromete a capacidade de 
financiamento de solver os compromissos da CMP. No fundo é um cartão amarelo, não há gestão, mas para 
as dificuldades que se poderão avizinhar em virtude da verba disponível ser escassa. 

Quanto ao Passivo, conforme página oito, no exercício em análise, verifica-se um aumento em dois anos de 
duzentos e sessenta por cento, sendo questionada as razões para essa derrapagem. 

Quanto às Dívidas a Terceiros a Curto Prazo, neste exercício constata-se um agravamento de duzentos e 
oitenta e oito por cento. Solicitou explicações para se ter verificado um aumento tão considerável da Dívida 
a Terceiros e que medidas estão a ser implementadas para reduzir este fornecimento de serviços 

Chamou a atenção a uma questão que se prende com as casas decimais. Por exemplo, quanto ao 
fornecimento de serviços externos o Relatório de Prestação de Contas apresenta o valor de zero por cento. 
Mas isso pressupõe que até zero vírgula quarenta e nove por cento seja considerado zero. Mas tendo em 
conta que a zero vírgula cinco por cento correspondem setenta e três mil euros, então talvez fosse 
importante incluir pelo menos duas casas decimais.  

As Dívidas a Terceiros de Médio e Longo Prazo, conforme página dezassete, no montante de vinte milhões, 
treze mil e setenta e dois euros, correspondem a cinquenta e seis por cento do total do Passivo, o que 
significa que atualmente o total do Passivo da CMP é de trinta e um milhões e vinte e dois mil euros. Na sua 
opinião, tal situação é preocupante pois verifica-se um aumento continuado do passivo. Pelo exposto, 
solicitou esclarecimentos sobre o que está previsto para controlar estes números. 

Mencionou que em trinta e um de dezembro, conforme página vinte e dois, o endividamento líquido atingiu 
vinte e quatro milhões e cinquenta mil euros, o que corresponde a setenta e quatro por cento da capacidade 
de endividamento. Apresentando estes números numa escala de zero a cem, em que cem é excelente e o 
zero é muito mau, então as perspetivas são muito más, uma vez que restam apenas vinte e seis por cento 
na capacidade de endividamento. Na sua opinião, avizinham-se tempos muito difíceis. 

Apresentou outra questão que se prende com os Fundos Próprios, nomeadamente o Património. No 
exercício em análise, conforme página oito, foi considerado nos três anos consecutivos um montante de 
cento e dezassete milhões, oitocentos e vinte cinco mil e oitenta e dois euros, quando a realidade obrigaria, 
fruto da conjuntura atual, a que os valores de avaliação do Património fossem inferiores, contribuindo para 
agravar ainda mais as contas públicas da CMP. 
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Concluiu por afirmar que estas contas públicas são muito preocupantes e solicitou que a Sra. Presidente da 
Câmara lhe desse um sinal de esperança para o futuro. 

 

O Sr. José Cardoso do PSD sugeriu que se escutassem desde já os devidos esclarecimentos, uma vez que 
algumas das questões que iria apresentar já o foram pelo Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP. Desta 
forma, evitar-se-ia repetições desnecessárias. 

 

Tomou a palavra a Sra. Presidente da Câmara para esclarecer as questões que foram apresentadas, 
informando que poderia vir a recorrer-se da ajuda do Dr. José Monteiro para que este, do ponto de vista 
técnico, complementasse as suas afirmações. 

Concordou com o Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP quando este se referiu que o valor do Passivo era 
impressionante mas que é justificado essencialmente pelo crescimento das dívidas a fornecedores e, por 
outro lado, a dívida a fornecedores justifica-se pela não realização da receita tal como era previsto. A 
verdade é que verificou-se uma não concretização de mais de quinze milhões de euros, sendo que a dívida a 
fornecedores na presente data era de sete milhões e seiscentos mil euros. Este fato remete para a questão 
suscitada na página dezassete, sendo que o restante são empréstimos e os respetivos juros associados. 

Algumas outras questões prendem-se com a opção concreta do técnico e que a Sra. Presidente da 
Câmara não soube comentar. 

Esclareceu que, quanto à capacidade de endividamento, presentemente já não são vinte e seis por cento 
porque foi deliberado um empréstimo posterior ao documento do ROC. De qualquer maneira considerou que 
essa percentagem não é preocupante porque outras câmaras municipais já não têm capacidade de 
endividamento. 

Na sua opinião, o que verdadeiramente a preocupa é o comportamento que se assiste pela não 
concretização sucessiva das receitas. Apesar das previsões mais estáveis, a verdade é que as receitas 
acabam por não se concretizarem, o que contribui para que, de ano para ano, seja caótico em termos de 
orçamento. De qualquer forma, não vê como seja possível prescindir das competências municipais que são 
atualmente exercidas. Acredita que a única porta de esperança passa pela revisão do financiamento das 
autarquias locais. 

 

O Sr. João Completo Costa do PS parabenizou o Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP pelas questões 
apresentadas, denotando um trabalho de preparação antecipado bem conseguido a ser imitado por todos. 

 

Demonstrou preocupação com a quebra da receita, sendo que trinta e oito vírgula quatro por cento respeita 
à queda com origem na derrama. 

Aludiu à intervenção do Sr. Valentim Pinto da CDU, quando este destacou que durante muitos anos as 
câmaras municipais viveram das receitas do urbanismo. Na sua opinião, esta fonte de receita criou diversos 
problemas. Por um lado, não houve grandes preocupações em procurar outras fontes de receita; por outro 
lado, gerou graves problemas ambientais, porque quanto mais se construísse mais receita as autarquias 
arrecadavam e, muitas vezes se atropelou (tendo o cuidado de ressalvar que não estava a particularizar 
nenhuma câmara municipal) tudo o que em termos ambientais seria de preservar. 

É da opinião que este paradigma de financiamento tem de ser alterado, ou seja, as câmaras municipais não 
podem viver daquilo que considera ser o subsídio, tanto mais que com a crise instalada verificou-se uma 
quebra do urbanismo e só então se passou a falar na alteração da Lei das Finanças Locais. Considera que 
esse não é o caminho a seguir, pois as Autarquias precisam ser criativas e encontrar outras fontes de 
receitas. 

Exemplificou com os resíduos sólidos urbanos. Crê que as câmaras municipais estão “presas....amarradas” 
aos sistemas intermunicipais criados há uns anos atrás. Contudo, é sua opinião que ainda há uma margem 
de manobra considerável, um campo a ser explorado, para se conseguirem receitas consideráveis nesta 
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área. Considerou que existem outras alternativas de financiamento e que não se pode aguardar apenas pelo 
subsídio ou pelas verbas do Orçamento do Estado ou de eventuais alterações da Lei de Finanças Locais. 

Destacou que apesar dos custos com pessoal terem decrescido dois por cento, em termos de estrutura da 
despesa, no primeiro trimestre de dois mil e dez representaram cinquenta e cinco por cento, representando 
presentemente sessenta e quatro por cento, sendo que noventa e seis por cento são despesas correntes, o 
que é preocupante. 

Concluiu a sua intervenção por demonstrar preocupação na capacidade das Autarquias fazerem face aos 
custos, nomeadamente com os salários com pessoal, num cenário fictício em que se verificasse a queda na 
derrama no próximo ano de vinte por cento. 

 

O Sr. José Cardoso do PSD fez referência à preocupação demonstrada pela Sra. Presidente da Câmara há 
dois anos por ter tido menos cinco milhões de euros, quando o que se constou o ano passado foi menos 
quinze milhões de euros. 

Relembrou as suas palavras, aquando da aprovação da reestruturação da CMP, de que a estrutura da 
autarquia é muito pesada, e não se considera inexperiente nestas matérias porque em mil novecentos e 
oitenta cinco se encontrava na UCAL, empresa com mais de mil e quinhentos trabalhadores. A CMP por seu 
lado tem cerca de mil funcionários, embora com serviços completamente diferentes. 

Considerou que, em virtude da mudança da filosofia das receitas dos municípios, há que adequar a gestão 
da CMP exatamente a novos recursos, não se podendo separar o município do restante por se encontrar 
englobado. Particularizou com setores na autarquia, sobretudo os que se encontram ligados ao urbanismo, 
que vão ter um volume de trabalho inferior enquanto haverá outros que vão ver o seu trabalho aumentar. 

Referiu-se às intenções das autarquias e do governo ao promover a reabilitação dos centros urbanos, 
quando o deveriam ter feito antes de se ter avançado pela construção de habitações novas, evitando assim 
a deslocação das populações.  

Lamentou pelo fato de ter sessenta e quatro anos de idade e se considerar um cidadão responsável mas não 
ter conseguido convencer os seus companheiros que o caminho que se estava a trilhar era errado, porque 
objetivamente não vai haver dinheiro para se manter este estado de coisas. 

Elogiou todo o trabalho desenvolvido pela CMP, porque apesar das dificuldades a autarquia concretiza 
trabalho. Considerou que a CMP não tem problemas tão graves quanto outras autarquias, que já 
ultrapassaram a sua capacidade de endividamento originando problemas graves em termos financeiros, 
porque tem sido uma sucessão de gestão CDU. Mas quando as autarquias estão na expetativa, em virtude 
de não saberem se ganham ou perdem as eleições, fazem coisas inacreditáveis, autênticas loucuras 
financeiras, porque querem apresentar obra. Por outro lado, existem aquelas que continuam a ter uma 
péssima gestão financeira. 

Na sua opinião, quando num orçamento de cinquenta e oito milhões de euros se perdem vinte e cinco por 
cento de receitas não há milagres a fazer, porque as autarquias não são uma empresa. Enquanto numa 
empresa se pode cortar rapidamente nas despesas, na autarquia isso é inviável. 

Acredita que a CMP ainda pode com algum orgulho enfrentar os tempos adversos que virão, apesar da crise 
se prolongar ainda por uns anos. Contudo, considerou que é indiscutível o peso que os gastos com pessoal 
têm no orçamento da autarquia (sessenta e quatro por cento nas despesas correntes). 

Acrescentou que estava absolutamente convencido que haverá trabalhadores subaproveitados, não se 
retirando deles a rentabilidade desejada. Não advogada a exploração do trabalhador, mas aproveitarem-se 
as capacidades individuais de cada um. Para além disso, considerou que há muitos serviços que lhe parecem 
repetidos. Outro fator que considerou quer contribui para prejudicar o funcionamento da autarquia é a 
dispersão dos serviços por diferentes edifícios, acarretando despesas de funcionamento elevadas. 

Referiu que é urgente repensar tudo, procurarem-se novas alternativas, tanto mais que o TOC insiste, a 
exemplo do ano anterior, em apresentar as mesmas ressalvas. Quanto às verbas consideradas de reembolso 
difícil, acredita que nem tudo se encontra perdido, principalmente em relação à ADREPAL, pois crê que a 
CMP pode fomentar um núcleo que contribua para a preservação do espaço. 
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Concluiu a análise das contas informando que não se opõe, mas viu a necessidade de referenciar as duas ou 
três situações por si apresentadas. 

 

O Sr. José Braz Pinto do PS referiu que não se iria deter demasiadamente sobre os dados orçamentais 
porque iria ser uma repetição dos argumentos apresentados pelos senhores vereadores do PS em reunião 
pública da CMP e que, em virtude de ser transmitida pela internet, crê ser do conhecimento geral. Ao invés, 
iria deter-se mais demoradamente sobre a introdução que sintetiza o pensamento político-económico do 
Executivo, assinado pela sua presidente e principal responsável. 

Aludiu ao texto da introdução, quando este refere que o orçamento de dois mil e dez reflete os 
constrangimentos da crise. Considerou que esses constrangimentos há muito se começaram a fazer sentir, 
pois ao longo dos últimos seis anos que o PS tem repetido que os orçamentos não refletem planeamento 
nem rigor orçamental, não antecipam realidades e não têm visão antecipada, não se vislumbrando nenhuma 
criatividade dado que são um repetir de receitas que se repetem e conduzem paulatinamente a caminhos 
sem saída. 

Quanto à construção de habitação, na sua opinião, era sabido há mais de cinco anos que iria parar, dado 
que o parque habitacional começava a ser excedentário. Contudo, a CMP continuou a orçamentar sem 
cuidar de comprimir despesas, apesar de adivinhar-se que as receitas tradicionais das taxas sobre o 
imobiliário iriam cair rapidamente. Não negou que a crise agudizou o problema que se vinha a sentir, mas 
que não serve para justificar o presente estado orçamental. 

Quanto aos objetivos terem sido genericamente cumpridos, considerou que o foram muito genericamente. 
As receitas apresentaram uma quebra de treze vírgula um por cento e, infelizmente, será pior no próximo 
ano. Contudo, não considerou a crise a única responsável por esta quebra, pois verificou-se uma certa 
cosmética orçamental, pois todos os anos as receitas e as despesas são sobrevalorizadas. Na sua opinião é 
expetável que no próximo ano ainda seja pior, questionando se terá valido a pena os adiantamentos das 
taxas da plataforma logística que ainda vai ser aprovada. 

Concordou com a afirmação de que as “dificuldades sentidas pelas empresas... no acesso ao crédito, 
impediram a concretização das pretensões urbanísticas”, mas que tal era previsível pelas razões apontadas e 
a CMP sabia de antemão que as receitas previstas dificilmente iriam ser arrecadadas. Tal fato é 
demonstrativo do empolamento das receitas e da falta de rigor da análise.  

Pronunciou-se depois que “em Setembro, e na sequência do Plano de Estabilidade e Crescimento, as 
verbas... ao abrigo da Lei das Finanças Locais, foram reduzidas em... [trezentos e trinta] mil euros”, que 
“estes condicionalismos impediram a arrecadação de... [nove milhões e seiscentos mil] euros” e que deixou 
de se receber igualmente trezentos e trinta mil euros. Na sua opinião, os trezentos mil euros são uma gota 
no oceano quando comparados com os seis milhões de euros não arrecadados. 

Quanto aos “condicionalismos [que] impediram a arrecadação de... [nove milhões e seiscentos mil] euros”, 
considerou estranho apenas serem englobados nestes impedimentos um empréstimo e umas garantias não 
utilizadas. 

Questionou o motivo pelo qual não foram utilizados estes empréstimos: se porque era difícil a sua reposição 
ou por má orçamentação que não permitiu a realização de obras em casa. Apesar da Sra. Presidente da 
Câmara ter explicado que foram reformuladas, importava saber até que ponto, se o objetivo era diminui-las. 
O efeito direto dessa situação, segundo sua opinião, é não se poder efetuar despesas sobretudo quando não 
se conseguem reduzir os encargos fixos. 

Contrastou a afirmação de que em relação às despesas com pessoal diminuíram, assim como o trabalho 
extraordinário. Mas é omisso o fato de que as horas extraordinárias cresceram de quinhentas e noventa e 
duas mil para seiscentas e setenta e três mil, e que conforme página duzentos e cinquenta e oito da 
Prestação de Contas as despesas com o pessoal aumentaram e o peso total das despesas totalizaram 
cinquenta vírgula três por cento das receitas. 

As despesas com pessoal absorveram um maior volume de receitas correntes como consequência da quebra 
das receitas. Mas havendo uma quebra nas receitas e mantendo-se os encargos fixos, o caminho é perigoso. 
Aludiu à discussão realizada o ano passado (ano eleitoral) sobre o aumento de vencimento a quatrocentos 
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trabalhadores, sendo que o PS foi apelidado de estar contra os trabalhadores. Informou que já estavam 
habituados a essas críticas, mas repetiu o que anteriormente fora dito, de que esperava que nunca chegasse 
a hora em que não houvesse dinheiro para pagar os salários anteriores. Na sua opinião, criaram-se 
expetativas não sustentadas e falta-se à verdade aos trabalhadores. 

Mostrou estranheza quanto à afirmação de que se registou uma redução na admissão de pessoal face às 
restrições do PEC, pois pensou que tinha sido planeado, e se não o foi deveria ter sido, quando foi efetuado 
a reestruturação dos quadros. Acredita talvez se esteja perante uma falta de planeamento na gestão dos 
recursos humanos face às mudanças de receitas. 

Questionou a afirmação de que “Em [dois mil e dez], verificou-se uma maior utilização dos recursos 
internos” na realização de alguns trabalhos. Na sua opinião isso deveria ter sempre acontecido e se o foi 
agora não se compreende porque não o foi no tempo das “vacas gordas”, a não ser que fosse por má 
gestão de pessoal. 

Quanto ao alargamento do pré-escolar mencionou que só com os dois novos equipamentos a oferta pública 
conseguiu ultrapassar ligeiramente a privada e social, e que mesmo assim todas as ofertas não conseguem 
uma cobertura total. 

Ressalvou que, quanto aos encargos com refeições escolares no montante de oitocentos mil euros, a CMP 
para além da comparticipação de setenta e quatro mil e quinhentos euros do Ministério também recebe as 
comparticipações das famílias, mediante a compra das senhas para as refeições. 

No que respeita à cultura, reconheceu que foi feito um grande esforço, mas sendo o concelho um território 
com extraordinária potencialidade e vocação vitivinícola não compreende porque não se tenta desenvolver 
Enoturismo, porque não se realizam atividades para chamar a atenção para a Festa do Queijo Pão e Vinho, a 
Mostra de Fernando Pó entre outras. Questionou por que razão continua fechado o Museu do Vinho, se por 
falta de dinheiro para as obras ou para os encargos. De qualquer forma, considerou que talvez seja mau 
planeamento de investimento como foi o Espaço Fortuna e continua a ser a Palmela Desporto. 

Apesar de se falar muito na juventude e como tem merecido uma particular atenção do município, a verdade 
é que, na sua opinião, não se faz o básico, aquilo que torna a juventude cidadã de corpo inteiro. Não 
compreende porque teimosamente não se aprova o CMJ e afirmou que os argumentos não convencem. 
Considerou que seria mais importante implementar o CMJ para a juventude se pronunciar sobre as suas 
motivações políticas, sobre a vida e a crise do que as soluções encontradas entretanto pela CMP. 

Lamentou a frustração demonstrada pelos jovens quando abandonaram a sala, ressalvando que não estava 
completamente de acordo com a sua atitude. Relembrou o que se passa quando grupos se encontram 
presentes apenas para verem a votação de medidas que querem ver implementadas e que acabam por 
abandonar a sala depois da votação. Como exemplo referiu o caso das AUGI. 

Questionou por que razão, mais de um ano depois de aprovado o projeto do Centro Histórico, foi necessário 
a alteração de algumas das intervenções, sendo que decorrem no mesmo espaço, a não ser que seja por 
falta de planeamento e visão. 

Quanto ao PDM, a taxa de execução desta rubrica é de trinta e seis vírgula sessenta e nove por cento, 
conforme página duzentos e setenta, o que é manifestamente pouco para a importância da matéria. 
Considerou que em termos de planos, as taxas de execução são verdadeiramente miseráveis, conforme se 
pode atestar consultando as respetivas páginas. 

Mostrou-se intrigado quanto à rubrica referente às zonas verdes que, conforme expresso pela Sra. 
Presidente da Câmara, cresceram noventa mil metros quadrados, o equivalente a nove hectares. 

Acrescentou que passeia e trabalha no concelho e não sabe onde se encontram esses nove hectares a mais 
de espaços públicos, a não ser que seja o conjunto das parcelas ajardinadas entregues pelos loteamentos. A 
ser assim, há que esclarecer que não é obra do município, com exceção da sua conservação quando forem 
entregues à CMP. 

Apresentou grandes reservas quanto à afirmação de que o uso gratuito dos parques da REFER contribuíram 
para o aumento da utilização dos transportes públicos. Quanto muito beneficiou os automobilistas que já 
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utilizavam o comboio assim como os proprietários dos terrenos limítrofes, porque as viaturas deixaram de 
estar parqueadas nas suas propriedades. 

Demonstrou a sua anuência quando se referiu que a contratualização com as empresas de transportes, para 
efetuar a ligação de Palmela à estação de caminho-de-ferro, promoveu a utilização dos transportes públicos, 
sendo que essa deve ser uma exigência a nível nacional e contribui para que haja mais poupança. 

Quanto ao orçamento só foram executados setenta e três vírgula nove por cento, porque considerou não ter 
havido dinheiro disponível para mais. 

Quanto às GOP’s, verificou-se uma taxa de execução de quarenta e três vírgula sete por cento, uma vez 
mais por falta de dinheiro. Quanto ao investimento per capita passou de duzentos e onze euros para cento e 
dez euros. 

As despesas destinadas a atividades para a população passaram de duzentos e quarenta e um euros para 
cento e oitenta euros. 

O investimento decresceu de sessenta e três por cento para quarenta e sete vírgula um por cento. 

O Passivo da Autarquia é de nove milhões de euros, sendo que a CMP deve, incluindo empréstimos e 
fornecedores, cerca de trinta e cinco milhões de euros. 

O investimento em equipamento para os Bombeiros, que na sua opinião sempre foram tão acarinhados e 
bem pela CMP, foi de zero.  

Questionou se não seria altura para os Bombeiros e para as associações demonstrarem o seu repúdio pelo 
fato de não terem recebido os equipamentos e os subsídios. Aliás, o único subsídio que aumentou em toda a 
atividade da CMP foi o concedido à Palmela Desporto que continua deficitária como aconteceu em ocasiões 
anteriores. 

O turismo foi praticamente abandonado, executando-se apenas trinta e sete por cento das verbas a ele 
destinadas. 

Quanto ao absentismo dos trabalhadores registou-se uma taxa de dez vírgula nove por cento, conforme 
página duzentos e oitenta e três. Ressalvou no entanto que alguns trabalhadores, senão mesmo a sua 
grande maioria, devam ser elogiados pela sua assiduidade. 

Em dois mil e dez o número de ausências ao trabalho totalizou trinta mil seiscentos e cinquenta e três num 
universo de mil trabalhadores, o que corresponde uma média de um mês por trabalhador. 

Mencionou que, ao longo dos últimos cinco anos, todas estas situações foram anunciadas e denunciadas 
pelos vereadores da bancada do PS, porque na sua opinião era e continua a ser previsível, pois o Executivo 
não se adaptou atempadamente às novas realidades pois só sabe trabalhar com muitos recursos, mas não 
em anos de vacas magras. Considerou que má gestão, sem planeamento, sem recursos e em tempos de 
crise não tem futuro. 

Concluiu por mencionar que acredita, e ao mesmo tempo lamenta, que os últimos anos do mandato do 
Executivo sejam de grandes dores de cabeça, de completa intranquilidade, sem grandes horizontes e de 
muita amargura para os munícipes e, só espera que não o seja para os trabalhadores da Autarquia. 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE não acrescentou nada sobre as questões da dívida e do passivo por considerar 
que já tinha sido tudo apresentado. 

Referiu que a preocupação do BE prende-se com a execução orçamental em áreas consideradas 
fundamentais como são as funções sociais de apoio à comunidade. Pese embora ter havido em dois mil e 
dez uma execução financeira anual no campo das funções sociais de cinquenta e nove por cento, em termos 
globais a execução financeira foi apenas de vinte e cinco por cento. O BE considera preocupante estes 
números pois os tempos são de profunda crise, afetando essencialmente as famílias. 

Salientou também que o orçamento apresenta das taxas de execução mais baixas relacionadas com a 
habitação, com a proteção do meio ambiente e conservação da natureza. Em termos da Proteção Civil e do 
combate aos incêndios, o Gabinete Técnico Florestal teve uma execução orçamental anual de três vírgula 
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onze por cento e relativamente ao projeto global foi de apenas um vírgula dez por cento. Perante estes 
valores questionou o seu significado em termos práticos. 

Considerou também preocupante que, no âmbito da Ação Socioeducativa e Pedagógica, a execução 
orçamental tenha sido de vinte e nove por cento, com a consequente limitação dos projetos educativos e da 
cooperação com a comunidade educativa. A execução orçamental de oito vírgula oito por cento a nível do 
apoio ao desporto escolar também mereceu reparos. 

Referiu igualmente outra preocupação que se prende com o Programa Municipal de Apoio aos Idosos, pois 
para além de sofrer cortes de orçamento para orçamento, a execução orçamental é inferior a vinte e cinco 
por cento. 

Quanto à Habitação, a execução orçamental foi de oito vírgula quatro por cento, quando na globalidade o 
parque habitacional do município teve uma execução de zero vírgula setenta e cinco por cento. 

Sobre a recuperação do Centro Histórico, pese embora estar previsto verbas de vários programas como por 
exemplo o Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados (RECRIA), referiu 
não ter visualizado quaisquer dados relativamente à sua execução, mas reconheceu poder ser falha de 
análise. 

Considerou que a revitalização de um centro histórico deve passar também pela recuperação e conservação 
do edificado, com a consequente possibilidade das populações se fixarem, mas a execução orçamental foi de 
apenas de vinte por cento.  

Outra matéria que considerou muito importante na qualidade de vidas das populações prende-se com a 
Rede de Esgotos, pois em dois mil e dez estava previsto trinta por cento, mas a execução orçamental global 
foi de apenas seis e meio por cento. 

Concluiu por afirmar que para o BE as preocupações orçamentais essenciais radicam nas funções sociais e 
que é preocupante constatar-se as baixas execuções orçamentais nessas áreas. 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU considerou que qualquer tipo de avaliação tem que ter em conta os vários 
indicadores, pelo que houve falhas na análise efetuada pelos restantes partidos. 

Uma questão que, na sua opinião tem sido recorrente, prende-se com o conceito de despesas correntes, 
pois as mesmas têm que ver com a classificação do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 
(POCAL), onde despesas tão díspares como os transportes escolares são mencionadas. 

 

Comentou que existe a ideia equivocada que se prende com as despesas correntes. Essas são uma espécie 
de despesas desnecessárias e devem ser entendidas como despesas de gestão corrente. 

Quanto às despesas de pessoal, explicou que o seu rácio aumentou porque o rácio é uma relação entre duas 
variáveis, ou seja, se as receitas diminuem a despesa de pessoal naturalmente aumenta em termos de rácio. 
Aludiu a intervenções anteriores em que foi dito que o rácio da despesa com pessoal aumentou, não sendo 
feita a ressalva que isso se verificou porque a receita diminuiu. 

Destacou também que o rácio de despesa com pessoal pelas populações diminuiu doze por cento porque é 
um fenómeno meramente casuístico. Como exemplo referiu a dificuldade sentida na Junta de Freguesia de 
Quinta do Anjo, pois segundo o último Recenseamento Geral da População, em dez anos a população de 
Quinta do Anjo aumentou trinta e cinco por cento. Acrescentou que se a população aumenta e o número de 
trabalhadores se mantém, logicamente o rácio diminui, pois não é possível admitir mais trabalhadores. Para 
colmatar essa lacuna vê-se na obrigação de autorizar a realização de horas extraordinárias, pois caso não o 
faça o serviço prestado à população piora. Em alternativa, é deixar as coisas assim mesmo, contribuindo 
para a desqualificação progressiva do serviço público. Concluiu por questionar se o que é defendido pelas 
restantes forças políticas é essa alternativa. 
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Terminadas as intervenções, a Sra. Presidente da Câmara esclareceu que se existe uma quebra na 
receita é evidente que o peso relativo das despesas com pessoal é maior, apesar de até terem diminuído 
ligeiramente. Referiu que apesar dos encargos com a segurança social e sobretudo os encargos de saúde 
terem aumentado, ainda assim foi possível a implementação da opção gestionária que logicamente 
contribuiu para o acréscimo das despesas com remunerações. Mas apesar dessa opção foi possível uma 
redução de dois vírgula dois por cento, o que traduz uma preocupação real com as despesas. 

Contudo, existem determinadas áreas em que as despesas são incontornáveis, como é o caso das despesas 
com os recursos humanos. Informou que na reunião de Câmara foram questionados sobre se as despesas 
de pessoal resultam do PEC ou de uma opção da autarquia.  

Esclareceu que em certas áreas existe efetivamente um constrangimento externo, mas que em outras trata-
se de uma opção do Executivo. Por exemplo, existem certas áreas que efetivamente se optou por nada fazer 
ou não a reforçar pois mais facilmente podem ser resolvidas com o recurso a outras situações. 

Contudo, em matéria de contratação de pessoal o PEC é um constrangimento real. Em concreto, verifica-se 
um nível de aposentações muito elevado, nomeadamente entre os trabalhadores operacionais porque são 
um universo mais envelhecido. Com o objetivo de a CMP continuar a desempenhar as suas funções tal como 
lhe cabe por lei e como o Executivo gostava de ter, dever-se-ia recrutar mais trabalhadores para essas áreas 
operacionais mas o PEC não permite contratar novos trabalhadores a não ser em condições muito especiais. 

O trabalho extraordinário cresceu em relação ao orçamento inicial porque foi necessário proceder a uma 
correção, uma vez que foi mal avaliado no orçamento aprovado. Mas apesar disso, constatou-se uma 
redução de vinte e nove vírgula nove por cento do trabalho extraordinário o que denota preocupação do 
Executivo. 

Quanto às despesas correntes e aos serviços prestados pela CMP, foi mencionado que são um leque de 
despesas que fazem parte das atribuições e competências das câmaras municipais. Em última análise, os 
municípios ideais seriam aqueles que só teriam despesas correntes, ou seja, fariam essencialmente 
prestação de serviços pois já teriam realizado todos os investimentos necessários e estariam essencialmente 
a geri-los. 

Contudo, a conservação das vias, a gestão dos equipamentos, a construção e manutenção de escolas são 
sempre consideradas despesas correntes e como tal fazem crescer o seu montante. Informou que, de 
acordo com as funções dos municípios, não via forma de proceder à diminuição das despesas correntes. 

Acrescentou que não via forma de se prescindir de despesas correntes e até mesmo com a sua diminuição, 
pois as despesas com trabalhadores, com a conservação da rede viária, com os transportes escolares, com a 
recolha de lixo, com o Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da Península de Setúbal 
(SIMARSUL), com a iluminação pública e das instalações da autarquia são sempre consideradas despesas 
correntes. Isso não significa que não possam ser geridas de forma preocupada, contida e poupada e é o que 
o Executivo faz, nomeadamente quando iniciou o programa de redução de alguns dos encargos fixos, tais 
como os telefones, os correios, as comunicações em geral, o combustível, os consumíveis, os seguros entre 
outros. 

A preocupação com a parcela da despesa que, sendo igualmente despesa corrente é despesa fixa e nada 
tem que ver diretamente com a melhoria da prestação de serviços existe e com práticas mais ajustadas 
podem ser reduzidas, em alguns anos com mais sucesso do que outros. Por exemplo, foi conseguido reduzir 
os combustíveis num contexto em que o preço dos combustíveis continua a aumentar, apesar da área do 
concelho não ter diminuído e de se continuar a ter muito trabalho para fazer. 

Ainda quanto aos combustíveis, em dois mil e oito houve um gasto de seiscentos e sessenta e cinco mil 
euros, em dois mil e nove de quinhentos e oitenta e um mil euros e em dois mil e dez de quinhentos e 
sessenta e cinco mil euros, apesar dos contínuos aumentos verificados, o que evidencia critérios mais 
rigorosos na aplicação dos recursos. 

A grande questão é saber quais são as alternativas para financiar as autarquias. Concordou com uma das 
intervenções, quando foi referido que a economia cresceu em torno do urbanismo durante muitos anos. 
Contudo, a CMP não gastou em função do urbanismo, mas sim das necessidades do Concelho e do que são 
as suas responsabilidades. Por exemplo, ao longo dos anos, a autarquia foi assumindo responsabilidades na 
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área da educação, mas foram responsabilidades que foram sendo acrescidas sem que as suas receitas 
aumentassem para esse efeito, sem que fosse revisto o financiamento das autarquias locais. 

Essa revisão era e é necessária, porque as receitas continuam a assentar essencialmente nas operações 
urbanísticas ou nos impostos que estão diretamente associados ao comportamento da economia. Portanto, 
em períodos em que a economia claramente entra em recessão, as autarquias veem o seu orçamento 
diminuir. A derrama é o melhor indicador do efeito da economia sobre as finanças municipais, uma vez que 
este imposto desce a pique numa relação direta com a recessão económica. Por isso, a Derrama já foi o 
maior imposto cobrado pela CMP, dado a importância do concelho a nível industrial. Informou que esta 
discussão será o tema central do próximo Congresso da ANMP.  

Sobre este assunto, questionou os membros da AM para se pronunciarem sobre um modelo alternativo, e 
que não é o dos subsídios como foi dito, uma vez que o Poder Local é uma das partes do Estado, como 
consta na Constituição. Os municípios são um dos patamares da administração, têm a responsabilidade de 
gerir também uma parte do território e possuem um conjunto de responsabilidades. Assim sendo, é normal 
e natural que recebam e que sejam repartidos os recursos do estado de forma absolutamente equilibrada. 

Aludiu aos números apresentados pela ANMP que dizem exatamente qual é o investimento que os 
municípios fazem com as receitas ínfimas que recebem. Por exemplo, as autarquias recebem apenas dez por 
cento das receitas do Estado mas realizam mais do que de cinquenta por cento do investimento público, o 
que significa que o dinheiro é bem gerido. Assim sendo, é justo que os recursos do Estado sejam repartidos 
de forma proporcional. E, na sua opinião, isso não é viver de subsídios, como alguém mencionou, mas sim a 
repartição justa dos recursos. Desse modo, as autarquias não ficam dependentes do crescimento da 
atividade imobiliária. 

Quanto às políticas que induziram a especulação imobiliária, informou que não foi a CMP que andou a 
vender território ao “preço da chuva”, antes pelo contrário, a autarquia sempre foi acusada de praticar taxas 
do urbanismo elevadas, quando na verdade durante muitos anos não o eram sendo que só agora alguns 
indicadores se encontram na média. 

Quanto aos preços proibitivos praticados no concelho de Palmela, referiu que a CMP não tem nem teve 
qualquer interferência. É fruto de uma lógica especulativa que foi alimentada. Os empréstimos fáceis às 
famílias atraíram as pessoas e conduziram a esta especulação. Era muito fácil a obtenção de crédito e houve 
quem nem soubesse construir, mas como tinha a possibilidade de fazer dinheiro tinha que arranjar maneira 
de o gastar. 

Acrescentou que o Executivo é completamente alheio a estas políticas porque são opostas ao seu modelo 
ideológico e conceptual de gestão de uma autarquia, pelo que não contribuíram em nada para a presente 
crise. Isso não significa que em concreto não a estejam a pagar porque na verdade não se conseguiu 
arrecadar quinze milhões de euros de receita. 

Em relação à discussão sobre o financiamento das autarquias locais acrescentou que existem outras 
variáveis a ter em conta. O Executivo já pugnou por isso noutros momentos e vai continuar a fazê-lo, 
nomeadamente no próximo congresso, que é a necessidade de se insistir no peso do território. Não se pode 
ter um país tratado todo da mesma maneira porque o litoral e o interior são territórios que têm capacidades 
completamente diferentes e os cidadãos são iguais e têm os mesmos direitos. 

Por exemplo, o concelho de Palmela possui um território de quatrocentos e sessenta quilómetros quadrados 
e teria que crescer exponencialmente para algum dia verificar-se o equilíbrio entre o número de habitantes e 
o território. O nível de comparticipação atribuído pelo Orçamento de Estado e pela Lei das Finanças Locais 
de acordo com os rácios que estão estabelecidos prejudica a CMP. Para que a Autarquia fosse compensada 
teria que crescer exponencialmente, o que nunca acontecerá, a não ser que haja uma alteração de critérios 
e que se diga que um território que é essencialmente grande mas não tão povoado deva ser compensado 
pelos custos que tem. 

Fazer a manutenção na rede viária no concelho de Palmela não é igual a fazer a manutenção na rede viária 
do concelho do Barreiro, porque da Vila de Palmela até à Aldeia Nova da Aroeira são quase quarenta 
quilómetros. Assim, torna-se difícil baixar nas despesas, nomeadamente com os combustíveis. 
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Na verdade, a CMP faz um enorme esforço em matéria de gestão para que, por um lado, se reduza as 
despesas com combustível e, por outro lado, se continue a aumentar a cobertura nas várias redes de 
infraestruturas como é o caso da iluminação pública, pois há medida que se alarga a rede os gastos 
aumentam (note-se quase um milhão de euros gastos só com a iluminação pública). 

Por exemplo, o pagamento da CMP à SIMARSUL traduz-se depois no investimento que a empresa faz na 
rede e no seu aumento, o mesmo acontecendo com a rede de abastecimento de água. Portanto, é somente 
natural que se defenda a discussão do modelo de financiamento das autarquias, pois caso contrário não se 
vislumbra outra saída. 

Garantiu que a CMP continuará a planear e a trabalhar intensamente no sentido de reduzir a despesa e essa, 
entende o Executivo, é a maneira de fazer face à crise, poupar o mais possível naquilo que é a forma de 
trabalho. Tentar fazer o mesmo, ou mais se possível, com menos dinheiro. Com esse objetivo os contratos e 
as rendas das instalações da autarquia vão ser revistos e medidas de restrição interna continuarão a ser 
implementadas. 

Quanto aos subsídios aos bombeiros, esclareceu que se mantiveram e que, em virtude do financiamento à 
construção do quartel dos Bombeiros de Águas de Moura, houve até um crescimento muito grande, apesar 
da construção desse equipamento não ser uma responsabilidade da Autarquia. Mas o Executivo assumiu que 
essa obra era demasiadamente importante e por isso investiu significativamente nas suas instalações. 
Acrescentou que a CMP é dos municípios que claramente mais tem investido no apoio aos bombeiros e 
lamenta não poder aumentar ainda mais esses subsídios. Contudo, apesar de a CMP ter avançado com 
cortes de cerca de cinquenta por cento nos subsídios em geral, não deixa de ser significativo que os 
subsídios aos bombeiros se tivessem mantido ao nível dos serviços que a Autarquia presta diretamente, 
como por exemplo no âmbito das escolas. Reiterou a intenção do Executivo não efetuar cortes nessas áreas 
porque consideram que a segurança está acima de tudo. 

Quanto à alegada baixa taxa de execução financeira, considerou ser uma questão de interpretação, uma vez 
que a prestação de contas tem duas partes distintas. Por um lado, uma parte estritamente financeira (com 
uma introdução à cabeça que procura fazer uma leitura do documento em matéria de atividade). Por outro 
lado, o relatório da atividade propriamente dita. Este último documento tem de ser lido em conjunto, porque 
só apreciar a parte financeira é o mesmo que dizer que se aprecia os pagamentos efetuados, descurando a 
avaliação das atividades realizadas. 

Os pagamentos efetuados correspondem rigorosamente ao que a CMP conseguiu pagar, e não o que foi 
realizado. Até poderia aferir-se, o que acontece pontualmente, alguma poupança. Por exemplo, se uma 
verba se encontra adstrita a uma determinada ação e se ela se realiza com menos, até podia ter como 
leitura a poupança conseguida. Mas como é evidente, o que essencialmente se encontra são dívidas a 
fornecedores, ou seja, ações realizadas e que ainda não foram pagas, o que contribui regra geral para a 
baixa taxa de execução financeira. Quando em determinadas áreas se diz que só tem um por cento 
realizado, isso significa que são ações com verbas atribuídas muito pequenas. Mas quando se fala de ações 
com dez ou vinte por cento realizado, deve concluir-se que esse pagamento foi efetuado naquela rubrica e 
ação em concreto. 

Um dos casos concretos em que acontecem as duas coisas é quando se refere a baixa taxa de execução do 
PDM. Por exemplo, a CMP pode ter dívidas a fornecedores resultantes da execução do PDM, mas por outro 
lado, pode verificar-se uma não conclusão de processos porque, no plano estritamente administrativo, esses 
processos ficam pendentes da decisão da Administração Central. Pode dar-se o caso do processo encontrar-
se concluído a nível da CMP, mas permanecerá aberto até a tomada de decisão por parte da Administração 
Central. Assim sendo, não é possível a liquidação das dívidas. 

Na sua opinião, esta é uma leitura incontornável e que tem que ser feita, pois se por um lado se aprecia a 
execução financeira, por outro, há que avaliar simultaneamente a execução física o que só se consegue pelo 
Relatório da Atividade propriamente dita. 

Sobre a avaliação da receita informou que quando o orçamento foi realizado o Executivo teve uma grande 
preocupação de apresentá-lo com perspetivas perfeitamente realistas. Quando foi orçamentado um 
determinado valor nos impostos, tiveram presente por exemplo os loteamentos que se encontravam prontos 
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e para os quais os serviços tinham sido pressionados pelos promotores no sentido de os despachar porque 
eram muito urgentes, sendo que um até era um loteamento industrial.  

Referiu que por exemplo, ao lado da Autoeuropa a CMP tem tido muitas pretensões e quanto à Plataforma 
Logística está a ser uma realidade e num terreno que vale milhões de euros. Quando o orçamento foi 
preparado não se sabia que haveria uma quebra nas vendas tal como se verificou. Esclareceu que a CMP ao 
ter um processo de loteamento concluído, orçamenta as taxas associadas ao loteamento. 

Por ser previsível uma quebra nas vendas foi orçamentado quatro milhões de euros em impostos diretos 
quando se estava perante um pacote de loteamentos que no montante total ascendia a cerca de quinze 
milhões de euros em impostos diretos (um loteamento de nove milhões, um de cinco milhões e dois mais 
pequenos). O Executivo estava perante um total de cerca de quinze milhões de euros que podiam ser 
realizados a qualquer momento, mas decidiram fazer uma estimativa por baixo, nomeadamente o que se 
prendia com o loteamento industrial que estava prestes a ser concretizado. 

Concluiu a sua intervenção por afirmar que o Executivo foi absolutamente prudente no que diz respeito ao 
orçamento. Que estavam conscientes do comportamento negativo da conjuntura a qual certamente tenderá 
a agravar-se ainda mais. Contudo, a questão que considera central prende-se com a discussão nacional 
sobre o que fazer com as autarquias. 

 

A Sra. Antonieta Sobral da CDU e a Sra. Ana Sartóris do BE ausentaram-se da sala cerca da uma hora 
e dez minutos e cerca da uma hora e catorze minutos, respetivamente. 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com catorze votos a favor 
da CDU, cinco votos contra do PS e quatro abstenções (duas do PSD e duas do CDS-PP). 
Aprovado em minuta. 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP apresentou declaração de voto afirmando que este orçamento 
não é o do seu partido, mas que a abstenção deve ser entendida como sinónimo do espírito de unidade que 
o CDS-PP aludiu na sessão solene do “vinte e cinco de abril” e um incentivo de esperança à CMP. 
Acrescentou que esta é a segunda vez que o CDS-PP atribui um voto de esperança à CMP, mas deixou o 
aviso que se o Executivo continuar com esta política na próxima vez certamente que votarão contra. 

 

 

Ponto Três - Programa Municipal de Medidas de Incentivo para a Reabilitação de Prédios 
Urbanos no Concelho de Palmela 

 

Após lhe ter sido concedida palavra pelo Sr. Presidente da Mesa, a Sra. Presidente da Câmara 
informou que este programa vem ao encontro das preocupações que já foram tornadas manifestas por 
diversas vezes pelo Executivo e que se prendem com a degradação do parque urbano. Na prática é 
pretendido criar um mecanismo que possa contribuir para incentivar a reabilitação urbana. 

Acrescentou que o Executivo já foi questionado sobre os motivos pelos quais apenas o Centro Histórico de 
Palmela era alvo de políticas específicas. Esclareceu que primariamente era necessário efetuar a 
caraterização do edificado nos aglomerados urbanos das restantes freguesias do concelho. Por isso, após 
um trabalho de campo exaustivo, foi definido um conjunto de acções que basicamente estão descritas na 
presente proposta. Essencialmente são medidas de incentivo à reabilitação, quer através da redução de 
taxas em concreto (mas com variações diferentes em termos de montantes), quer através de algumas 
medidas de caráter fiscal, concretamente de benefícios sobre o Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) e 
penalizações. 
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Pela uma hora e dezoito minutos a Sra. Ana Sartóris do BE retomou a participação nos trabalhos. 

 

Sobre a proposta intervieram: 

A Sra. Carla Oliveira do PS começou a sua intervenção por parabenizar a CMP pelo programa 
apresentado. Informou que o PS considera que está é uma medida especialmente necessária em todos os 
concelhos do país. 

Referiu que a tendência, nos últimos anos, tem passado pela construção de novos edifícios em detrimento 
da conservação dos existentes. Tal política contribuiu para a degradação dos centros urbanos com impacto a 
vários níveis, como por exemplo, o abandono das zonas degradadas obrigando à construção de novas infra-
estruturas em zonas mais afastadas dos centros urbanos. 

Acrescentou que, numa época de crise económica como a que atualmente se vive, o dinheiro não abunda 
nem nos cofres dos municípios, nem nos bolsos das famílias portuguesas pelo que, na sua opinião, é 
necessário inverter esta tendência e incentivar de forma inequívoca a conservação e requalificação dos 
edifícios existentes. 

Pelo exposto, informou que o PS não poderia estar mais de acordo com este programa, acrescentando que 
em assembleias anteriores, aquando da discussão da requalificação do Centro Histórico de Palmela, a 
bancada do PS tinha sugerido a definição de medidas concretas para o incentivo da requalificação dos 
edifícios degradados e a penalização das taxas a cobrar aos proprietários que mantivessem os edifícios 
degradados ou devolutos. 

Contudo, considerou que nesta época de crise não será fácil para a maioria das famílias que perderam o 
poder de compra ainda procederam a obras, o que faz com que este incentivo tenha menos força agora do 
que poderia ter se já tivesse sido implementado há mais tempo. Na verdade, essa foi a única crítica 
apresentada, pois segundo a bancada do PS este programa deveria ter sido desenvolvido há mais tempo. 

No seguimento da sua intervenção, apresentou duas sugestões: 

• Assegurar que a divulgação desta medida seja efetiva e se concretize não apenas pela divulgação no 
sítio da internet da CMP ou no Boletim Municipal, mas que se informe também os munícipes através 
do correio e das Juntas de Freguesia. Por um lado, para garantir que quem opta por não requalificar 
os edifícios não seja depois surpreendido com o aumento das taxas, por outro lado, para que os 
proprietários dos mil e sessenta e cinco edifícios possam aproveitar a presente oportunidade para os 
requalificar. 

• Constituição de uma equipa exclusivamente adstrita a esta matéria, cuja função seja efetuar as 
fiscalizações e vistorias necessárias aquando da realização das obras, identificação dos edifícios que 
não são requalificados e apoio às candidaturas dos proprietários, garantindo que os requisitos 
impostos no programa sejam cumpridos. Considerou que não será complicado a CMP constituir essa 
equipa, tendo em conta que todo o trabalho relativo às novas construções têm vindo a diminuir. 
Assim sendo, é uma questão de afetar pessoas a outras funções. 

Na conclusão da sua intervenção pretendeu saber por que razão a Rua Marquês de Pombal foi considerada 
uma exceção, pois considerou não estar, na sua opinião clarificado na proposta.  

Sugeriu que se deveria criar uma exceção que permitisse aos proprietários de edifícios degradados que 
estivessem fora das áreas contempladas no programa concorrer e usufruir dos incentivos. Logicamente que 
a CMP teria sempre que proceder a uma avaliação rigorosa do estado de conservação dos edifícios. 

Pela uma hora e vinte e dois minutos a Sra. Antonieta Sobral da CDU retomou a participação nos 
trabalhos. 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP pronunciou-se sobre o constante na página dois da proposta 
onde se lê “prédios aparentemente abandonados”. Na sua opinião, seria mais correto dizer-se devolutos em 
vez de “abandonados”. 



 

                    Mandato 2009/2013 

Ata N.º 15 

   
MOD AMPF009 Pág 37/41 

Na última frase da mesma página lê-se sobre o “agravamento fiscal para aqueles que nada façam e cujo 
património se apresente em mau estado.” Pretendeu ver esclarecido se esse “mau estado” refere-se apenas 
aos doze por cento mencionados no primeiro parágrafo da mesma página, ou se engloba os “[trinta e um 
por cento] em estado sofrível” e os “[quatro por cento] em estado de ruína”. 

 

O Sr. João Completo Costa do PS considerou o programa como uma medida importante, mas que 
deveria ser acompanhada de um esforço de dinamização socioeconómica e cultural das respetivas áreas 
como fator de motivação adicional. 

No seguimento da sua intervenção referiu que seria muito interessante conseguir cativar público para assistir 
às sessões da AM. Na sua opinião, as condições materiais são excelentes, nomeadamente a sala e os meios 
audiovisuais, e a sua utilização seria uma forma de motivar os munícipes a comparecerem. Por exemplo, as 
plantas anexas ao programa poderiam ser projetadas e acompanhadas com fotografias pois o impacto seria 
muito maior. 

Não vê necessidade de assim se proceder para todas as sessões, mas especialmente na apresentação dos 
projetos da CMP. Acredita que, se a apresentação das propostas das bancadas da oposição fizessem uso dos 
meios audiovisuais, o tempo das sessões tenderia a encurtar. 

Considerou que a AM tem duas alternativas: ou continuar como até ao presente ou motivar as pessoas para 
que assistam e exerçam cada vez mais o seu direito de cidadania. É fundamental que as pessoas 
compareçam e assistam com interesse. Aliás a presente sessão foi exceção à regra porque, para além dos 
técnicos e da imprensa, existia público. 

Concluiu por fazer um reparo à atitude do Sr. Presidente da Mesa quando o grupo de jovens abandonou a 
sala. Acrescentou que as pessoas que assistem entram e saem conforme os seus interesses e as suas 
motivações e se os jovens abandonaram a sala é porque tiveram motivos para o fazer e há que mostrar 
compreensão. 

 

O Sr. José Cardoso do PSD considerou esta iniciativa brilhante e, na sua opinião, o êxito do programa 
dependerá muito da publicidade e da forma como se conseguir passar a mensagem. Concluiu por sugerir 
que, a exemplo da Câmara Municipal de Portimão, se divulgasse o programa através das faturas da água. 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE saudou a presente iniciativa porque, na sua opinião, vem repor alguma justiça 
fiscal no âmbito da prevenção relativamente à reabilitação urbana e ao abandono dos núcleos mais antigos. 

Recordou que na sessão da AM de dezasseis de Novembro passado, quando se discutia o IMI, o BE 
apresentou uma recomendação que visava precisamente esse levantamento. Foi nessa ocasião que tiveram 
conhecimento que esse levantamento estava em curso e que tinha uma segunda componente que era 
exatamente a majoração dos prédios devolutos e degradados. Nessa sessão o BE absteve-se na votação do 
IMI por não verter essa intenção, que ao que parece já existia na altura, mas que a presente proposta 
merece agora o voto favorável. 

Concluiu a sua intervenção por solicitar que as propostas passem a ser remetidas em formato digital porque 
são de mais fácil leitura e compreensão. Acrescentou que no preâmbulo da proposta é referido que “foram 
elaborados vários mapas de caracterização” do edificado. Considerou que teria sido útil que cada bancada 
tivesse acesso a essa informação, por ser interessante do ponto de vista do conhecimento real e concreto. 

 

O Sr. José Braz Pinto do PS referiu que esta medida é extremamente útil e que, enquanto escutava a 
presente discussão, se lembrou dum debate promovido pelos Amigos de Palmela nas instalações da 
Sociedade Filarmónica Palmelense “Os Loureiros”. 

Nesse debate foi referido que um problema grave na reconstrução do Centro Histórico prende-se com as 
imposições da CMP no que respeita ao estaleiro de obra, pois as ruas são tão estreitas que por vezes para 
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se fazer um estaleiro de obra impende-se a passagem do trânsito. Outra das situações referidas prendia-se 
com as sobretaxas aplicadas. 

Acrescentou que esta proposta é uma resposta a esse debate e sugeriu que seria útil contar com as 
associações que se mostraram preocupadas com o tema, como foi o caso dos Amigos de Palmela. Considera 
que seria importante envolver a sociedade no esforço para recuperar o Centro Histórico, recorrendo a CMP 
das associações para publicitar esta medida e para que a mesma tenha ampla participação. Na opinião da 
sua bancada, esta medida só peca por ser tardia em virtude da crise e das limitações das capacidades 
económicas. 

Após lhe ter sido concedida palavra pelo Sr. Presidente da Mesa, a Sra. Presidente da Câmara referiu 
que a CMP tem um plano previsto para a divulgação da medida, que passará por uma notificação a ser 
remetida para os munícipes para dar a conhecer exatamente o programa e as suas oportunidades. Contudo, 
comprometeu-se a investir na divulgação do programa, salvaguardando-se naturalmente o aumento dos 
custos. 

Informou que os mil e setenta edifícios foram verificados caso a caso e que neste momento a CMP possui as 
plantas e uma ficha técnica com a descrição das intervenções a realizar em cada edifício. Em virtude do 
levantamento realizado, quem desejar realizar qualquer intervenção no imóvel possui este auxílio precioso. 

Quanto à questão apresentada pelo Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP, esclareceu que a aplicação do 
termo “em mau estado” é um conceito genérico. Pelo exposto, as medidas aplicam-se a todos os edifícios 
que se encontram em “mau estado” de conservação. Informou que esta questão tem que ver com uma 
classificação específica que serve para graduar os níveis de degradação e que está prevista em portaria da 
nova Lei de Arrendamento Urbano. Por exemplo, na Portaria número mil cento e noventa e dois B de dois 
mil e seis o nível cinco aplica-se a um estado de conservação excelente enquanto o nível um a um estado de 
conservação péssimo. 

Informou que o Programa propriamente dito contempla um conjunto de seis medidas todas elas 
diferenciadas (vide página dois e três), a saber: 

Primeira – Incentivo à reabilitação das edificações existentes. Prevê a isenção total de taxas relativas 
ao licenciamento ou à comunicação prévia de operações urbanísticas; 

Segunda – Incentivo à construção nova em espaços vagos e/ou em substituição de ruínas. Prevê 
uma redução de dez por cento de incentivo; 

Terceira – Incentivo em obras de reabilitação, admitindo uma ampliação contida. Prevê uma redução 
de vinte por cento em obras que envolvam até vinte e cinco por cento da ampliação da área 
existente; 

Quarta – Incentivo complementar no âmbito da Ocupação de Via Pública. Prevê uma redução de 
cinquenta por cento sobre o montante das taxas que sejam devidas por motivo de ocupação da via 
pública em resultado de obras de conservação; 

Quinta – Medida dissuasora da degradação dos prédios urbanos. Prevê o agravamento de trinta por 
cento no IMI para imóveis degradados que não sejam objeto de obras de conservação; 

Sexta – Medidas com vista à aplicação de disposições já existentes na legislação em vigor sobre o 
IMI. Prevê em relação ao IMI, um benefício mas também uma penalização. 

Acrescentou que as primeiras quatro medidas se aplicam especificamente às zonas que estão identificadas. 
A quinta e sexta medidas são de âmbito fiscal e aplicáveis ao território concelhio, já não só especificamente 
às áreas identificadas. A quarta medida é igualmente genérica e aplicável a todo o concelho. 

Resumindo, as medidas um a quatro a) dizem respeito só aos edifícios existentes nas zonas que se 
encontram identificadas no programa. Depois existem um conjunto de medidas genéricas que são aplicáveis 
a todo o concelho e que procuram, por um lado, incentivar a recuperação dos edifícios degradados, por 
outro lado, caso isso não se verifique, a sua penalização. 

 

A Sra. Carla Oliveira do PS apresentou diversas questões, a saber: 
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• Se haveria a possibilidade de incluir uma exceção para permitir aos proprietários de edifícios 
degradados do restante concelho usufruírem dos incentivos após avaliação da CMP; 

• Aludindo aos esclarecimentos prestados pela Sra. Presidente da Câmara relativamente ao ponto 
quatro alínea b) pretendeu saber o que se entende por “obras de conservação”. Colocou um 
exemplo prático: caso pretendesse pintar um imóvel e ocupar a via pública, mesmo que o edifício 
não estivesse degradado, se beneficiaria da redução prevista no programa; 

• Recordou a questão anteriormente levantada e para a qual não obteve resposta e que se prende 
com a exceção do programa da Rua Marquês de Pombal. 

 

A Sra. Presidente da Câmara esclareceu que as medidas do programa até ao ponto quatro a) apenas se 
aplicam às áreas delimitadas. A partir do ponto quatro b) as medidas já se aplicam a todo o concelho porque 
a “redução de cinquenta por cento sobre o montante das taxas devidas pelo licenciamento de ocupação do 
domínio público” é aplicada a tudo o que seja considerado obras de conservação, como é o caso das 
pinturas dos edifícios. A partir do ponto quatro b) a redução de cinquenta por cento mais as medidas de 
âmbito fiscal beneficiam todo o território municipal. 

Acrescentou que não se pode isolar a leitura dos benefícios e da penalização. Desde que a intervenção 
proponha recuperar o edifício, fazendo-o subir por exemplo dois níveis no seu estado de conservação, o 
benefício será atribuído mas necessitará sempre da vistoria da CMP. A vistoria ocorrerá antes, para 
confirmar o que tem que ser feito, e depois, para confirmar se obedeceu à vistoria prévia. 

Quanto à Rua Marquês de Pombal, informou que ela aparece excecionada porque tem um Plano de 
Pormenor e obedece a regras próprias de intervenção. 

 

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

 

 

Ponto Quatro – Protocolo a celebrar entre o Município e a LOGZ – Atlantic-Hub, SA, no âmbito 
da instalação da Plataforma Logística do Poceirão 

 

Após lhe ter sido concedida palavra pelo Sr. Presidente da Mesa, a Sra. Presidente da Câmara 
clarificou que a presente proposta necessita de ser submetida a aprovação da AM porque tem subjacente a 
redução de taxas e isenções no campo do IMI e do Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de 
Imóveis (IMT). 

 

Sobre a proposta intervieram: 

O Sr. Pedro Taleço do PS congratulou-se pelo fato da decisão do Governo se traduzir em receitas 
concretas para o concelho. 

Concluiu por mencionar que foi com alguma estranheza que leu na alínea i) (vide página dois) a referência a 
que a CMP se obriga a cumprir as leis e os prazos vigentes, porque teria sempre que os cumprir. Na sua 
opinião, essa referência era escusada. 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP abordou questões relacionadas com o Pedido de Informação 
Prévia (PIP) e os seus prazos. Realçou igualmente pela positiva, a emissão do PIP por parte da CMP em 
apenas três meses e meio. 
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No seguimento da sua intervenção, apresentou várias questões, a saber: 

• Aludiu à referência sobre a execução das obras identificadas no Anexo I que são da responsabilidade 
da Segunda Outorgante (vide alínea g) da página dois). Analisado o referido anexo, verifica-se que 
as obras respeitam apenas a “infraestruturas [de] abastecimento de água”, inclusive as duas 
captações, vulgo furos, e que provavelmente vai ser necessário uma concessão por parte da 
Administração da Região Hidrográfica do Tejo I.P. (ARH Tejo) à CMP. Solicitou esclarecimentos se a 
concessão fica para a CMP ou se é a Segunda Outorgante que gere a concessão. 

• Tendo por base ainda o Anexo I, pronunciou-se sobre a omissão relativamente a obras de 
infraestrutura, como a drenagem das águas pluviais e a regularização da linha de água. Mostrou a 
sua preocupação porque nesta fase se está perante mais de duzentos hectares e que a jusante 
existe uma linha de caminho-de-ferro com uma passagem hidráulica que certamente não comporta 
o acréscimo da impermeabilização para a cheia centenária. Pelo exposto, pretendeu saber a quem 
cabe a responsabilidade por essas obras, se à Segunda Outorgante ou à CMP. 

• Relativamente ao tratamento das águas residuais, pretendeu saber como se realizará esse 
tratamento e por quem, se pela SIMARSUL, se pela CMP ou se pelo Promotor num circuito fechado. 

• Relativamente às infraestruturas viárias e rodoviárias, pretendeu saber quem é que suporta esses 
custos, uma vez que não se encontram definidas. 

• Pretendeu saber quais os termos da cooperação recíproca, conforme o constante da alínea j) da 
página dois, porque envolvem avultados investimentos e encargos financeiros e compromete os dois 
outorgantes a cooperar reciprocamente. 

• Pretendeu saber qual a data inicial a considerar para cálculo dos dez anos, conforme estipulado no 
Ponto Quatro da página dois, onde se lê “A LOGZ declara a firme intenção de, no prazo máximo de 
dez anos, obter licenciamento de loteamento relativo ao primeiro módulo do EMPREENDIMENTO, no 
âmbito do qual serão previstas áreas de cedência que permitirão desconsiderar a obrigação de 
pagar compensações “. 

• Ainda respeitante ao ponto anterior, solicitou esclarecimentos quanto há ‘desconsideração da 
obrigação [da LOGZ] de pagar compensações’. 

 

A Sra. Presidente da Câmara esclareceu que o Anexo I apenas faz referência a uma obra que não 
constitui condição obrigatória do licenciamento e como tal deve ser considerada como uma exceção, sendo 
por isso obrigatório a sua protocolação. Acrescentou que esta obra, para além de ser essencial para o 
funcionamento da plataforma, vem reforçar também, embora de forma contida, o abastecimento público. 

Quanto ao texto da alínea j), referiu que por parte dos promotores pareceu haver algum conforto no facto 
da CMP assumir esta redação, não obstante existirem alguns aspetos que são redundantes, como por 
exemplo dizer-se que a CMP se obriga a cumprir com todos os requisitos legais. 

Quanto à cooperação recíproca, referiu que foi uma posição adotada pelo Executivo e que consideram ser da 
maior importância. Logicamente que existem aspetos que dependem de outras entidades como a Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR) e as Estradas de Portugal 
(EP). Por exemplo, a intervenção da CCDR foi fundamental para a desafetação da linha de água da Reserva 
Ecológica Nacional (REN) e essa intervenção foi essencial para a aprovação do PIP, pelo que a CMP 
acautelou essa situação. 

Da parte da CMP houve efetivamente uma grande cooperação e empenhamento, porque foi necessário 
ajudar a CCDR a perceber toda a operação, sendo que em condições normais caberia aos promotores 
tratarem diretamente do licenciamento. O mesmo aconteceu em relação às EP. Aludiu a um protocolo 
anterior e que foi assinado com as EP para a construção da variante. E na presente data, as EP não estão a 
cumprir o prazo, pelo que se a CMP não se empenhar provavelmente a variante não será concretizada 
dentro do prazo estipulado (final de dois mil e doze). 

Quanto à questão das compensações, referiu que o projeto deu entrada exatamente como uma operação de 
edificação ao invés de um loteamento, porque a lei assim o permite. No imediato o que está em causa é a 
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construção de uma grande unidade, mas que é considerada uma edificação, e todo o processo foi apreciado 
na presunção de que de facto é uma edificação. 

Contudo, se algum dia o promotor assim o desejar, e isso transcende a CMP, pode constituir-se como 
loteamento em virtude da própria dinâmica da plataforma e pela ocupação dos lotes. Ao constituir-se como 
loteamento, obrigatoriamente tem que fazer um conjunto de cedências porque assim impõe a Lei dos 
Loteamentos. Acrescentou que há um conjunto de cedências, nomeadamente para equipamento, que o 
Executivo não quer ver concretizado no terreno da plataforma. 

Acrescentou que o Executivo tem a certeza de que isso não acontecerá, daí que foi exigido que o 
pagamento fosse feito já em dinheiro. Caso o processo se venha a transformar em loteamento, pode vir a 
ter que discutir-se os espaços verdes. 

Informou que pretendeu-se identificar, por um lado, as taxas que são devidas por compensação parcial, por 
outro lado, o montante das taxas administrativas e de reforço de infraestruturas. Assim sendo, foi feito o 
cálculo geral que se traduz nos pontos três a cinco da segunda cláusula e acordado o faseamento de 
pagamento estabelecido de acordo com as propostas. 

Ressalvou que os prazos pretendidos pelos proponentes eram bem mais dilatados, mas que após 
negociações muito difíceis levadas a cabo pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro juntamente com os dirigentes da 
CMP foi possível que ficasse estabelecido o pagamento parcialmente em dois mil e doze e dois mil e quinze. 

Quanto às taxas, referiu que são divididas em função da sua classificação (compensações, reforço e 
administrativas) e que o seu pagamento pode ser programado em prestações, o que aconteceu no caso em 
análise.  

 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro informou que a suspensão do cumprimento da obrigação deve ser 
entendida como diferir no tempo o pagamento das compensações pela não realização de verdes. Essa 
situação ficará pendente da conversão da operação de edificação em loteamento, o que acontecer obrigará 
ao acerto de contas no futuro. 

 

A Sra. Presidente da Câmara acrescentou que se está perante uma dimensão considerável porque são 
quase seiscentos hectares. Concluiu por informar que os planos de concretização da edificação foram 
divididos em dois módulos. O primeiro com uma área de duzentos e sessenta e dois hectares para o qual vai 
ser licenciado uma edificação com sessenta mil metros quadrados, dum total que pode atingir na primeira 
fase do primeiro módulo novecentos mil metros quadrados de construção. 

 

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

 

Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão pelas duas 
horas e quinze minutos do dia vinte e nove de abril de dois mil e onze, da qual se lavrou a presente ata, que 
eu Maria Antonieta Serrano Alves Sobral, na qualidade de Primeiro Secretário da AM, redigi e subscrevi. 

 

Palmela, vinte e nove de abril de dois mil e onze. 

 


