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Mandato 2009/2013 

Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Palmela 

Realizada no dia 16 de dezembro de 2011 

Ata N.º 20 

 

Aos dezasseis dias do mês de Dezembro de dois mil e onze, pelas 21,25 horas, no Auditório da Biblioteca 
Municipal em Palmela, realizou-se uma sessão ordinária da 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) nº. 1 do artº. 53 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/02 de 11 de 
Janeiro. 

 

Ponto Dois – Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 2012-2015 

 

Ponto Três – Empréstimo bancário de curto prazo, no valor de 2 milhões de euros 

 

Ponto Quatro – Mapa de Pessoal para o Ano de 2012 e Regulamento Interno de Funções e Tarefas 

 

Ponto Cinco – Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia do Município de Palmela 
para o mandato 2009/2013 – atualização 

 

Ponto Seis – Proposta de alteração ao Plano Diretor Municipal – Perímetro Urbano de Fernando Pó 

 

Ponto Sete – Prorrogação das Medidas Preventivas para a área de intervenção do Plano de Pormenor de 
Reconversão Urbanística da AUGI da Quinta do Canastra Terrim – Pinhal Novo 

 

A Mesa foi constituída pelo seu Presidente, Victor Manuel Barrocas Borrego e por Simplício Joaquim Guerra 
Piteira, 1º. Secretário, e Mário Chitas Lança, servindo de 2º. Secretário.  

 

Feita a chamada verificou-se a falta de: 

 

• Sr. Manuel Lagarto da CDU 

• Sra. Carla Oliveira do PS 

• Sr. João Completo Costa do PS 

• Sr. Carlos Alberto Martins do PS 

• Sra. Ana Sartóris do BE 

 

Presentes, em representação do Executivo Camarário: 

 

• Sra. Presidente Ana Teresa Vicente 
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• Sr. Vereador Álvaro Amaro 

• Sra. Vereadora Adília Candeias 

• Sr. Vereador Adilo Costa 

• Sr. Vereador Luis Calha 

• Sr. Vereador José Carlos de Sousa 

• Sra. Vereadora Maria da Natividade Coelho 

 

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

 

• Sra. Carla Oliveira justificou ausência à sessão, por motivos profissionais, tendo a falta sido 
considerada justificada. Fez-se substituir pelo Sr. Raul Manuel Ribeiro Pinto Cristóvão. 

• Sr. João Completo Costa justificou ausência à sessão, por motivos profissionais, tendo a falta sido 
considerada justificada Em sua substituição foi convocado o Sr. Gonçalo Miguel Folgado dos Santos 
que se encontra presente, uma vez que os Srs. Pedro Alexandre Matos Barosa e Ana Cristina Alves 
Mota e Cunha não se encontravam disponíveis para efetuar a substituição. 

• Sr. Manuel Lagarto, Presidente da Junta de Freguesia de Pinhal Novo, informou o Sr. Presidente da 
Mesa da impossibilidade de estar presente tendo a falta sido considerada justificada. Fez-se 
substituir pelo Vogal da Junta, Sr. Raul José Rodrigues Prazeres. 

• Sr. Carlos Alberto Martins apresentou renúncia ao mandato, pelo que coloca o pedido à apreciação 
do Plenário não tendo merecido qualquer comentário. O lugar agora vago será ocupado pela Sra. 
Julieta da Fonseca Rodrigues que se encontra presente. 

 

De imediato procedeu-se à tomada de posse dos Membros Raul Manuel Ribeiro Pinto Cristóvão, Gonçalo 
Miguel Folgado dos Santos e Julieta da Fonseca Rodrigues que após juramento de honra e assinadas as 
respetivas atas, que ficarão apensas à presente, foram considerados empossados no cargo. 

 

Solicita aprovação em minuta dos pontos que irão ser discutidos, para poderem produzir efeitos imediatos. 

 

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

 

Sr. Bruno Grazina, membro da Juventude Socialista de Palmela, refere que a sua intervenção tem 
intenção de informar que no dia de hoje foi aprovada a revisão da lei dos Conselhos Municipais de 
Juventude, que à partida irá sanar os vícios existentes e que muito têm sido debatidos nesta Assembleia. 
Gostaria de saudar o discurso do vereador Adilo Costa no Fórum de Juventude no que respeita à vontade da 
autarquia implementar este órgão participativo. Gostaria, também, de saudar o Fórum da Juventude que, 
apesar de ter tido um tema demasiado abrangente, foi uma iniciativa de enorme sucesso e promoveu a 
participação jovem.  

Aproveita a oportunidade para deixar uma sugestão para o futuro na realização de outros eventos do 
género, como seja debaterem problemas da autarquia e problemas locais uma vez que seria bastante 
interessante saber qual a opinião dos jovens sobre essas questões. 
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Concluindo gostaria de reforçar a vontade da Juventude Socialista de Palmela em participar, e colaborar, 
com a Câmara nos processos de debate jovem através do Fórum de Juventude bem como no processo de 
implementação do Conselho Municipal de Juventude. 

 

Sr. Presidente da Mesa não havendo mais intervenções por parte do público presente pergunta à Sra. 
Presidente da Câmara se pretende tecer alguma consideração em relação à intervenção do munícipe. 

 

Sra. Presidente da Câmara, diz que ouviu com a maior atenção a intervenção e informa que o executivo 
está muito atento às questões da juventude e do Conselho Municipal de Juventude. 

 

Não havendo mais intervenções o Sr. Presidente da Mesa dá início ao Período de Antes da Ordem do 
Dia.  

 

Sr. Francisco Piteira Santos do CDS/PP apresenta cumprimentos e votos de boas festas a todos os 
presentes. 

Refere que a sua intervenção tem a intenção de fazer um Ponto de Ordem à Mesa e tem a ver com o facto, 
não em termos dolosos, da maioria da CDU já estar há muitos anos à frente da Câmara e Assembleia 
Municipal de Palmela passando-lhe ao lado a importância de determinados aspetos. Enquanto membros do 
órgão Assembleia Municipal, em representação do CDS/PP, acham importante que se reponha a importância 
da aprovação das atas, em tempo, por este órgão. Por esse facto o Grupo do CDS/PP apresenta o Ponto de 
Ordem à Mesa que ficará apenso à presente ata. 

 

Sr. Presidente da Mesa, diz que gostaria de fazer apenas dois pequenos apontamentos sobre o Ponto de 
Ordem apresentado. 

Em primeiro lugar tem muita pena que o documento não tenha sido distribuído pelas bancadas porque é 
difícil assimilar todas as questões referidas. Em segundo lugar os considerandos foram apresentados e 
quanto a algumas das questões levantadas trata-se dum posto de vista sobre o qual não se quer pronunciar. 

 

Sr. José Cardoso do PSD apresenta cumprimentos a todos os presentes.  

Manifesta a satisfação pelo 20º aniversário da Autoeuropa saudando todos os trabalhadores e a sua 
comissão de trabalhadores que tem permitido uma paz laboral e conseguido que a empresa tenha estado na 
primeira linha de produção.  

Refere a importância do trabalho efetuado pelos presidentes Carlos Sousa e Ana Teresa Vicente, porque um 
êxito destes só é possível quando tudo corre bem. Em sua opinião todos estão de parabéns porque se trata 
dum êxito português e da Europa, e seria bom para todos se houvesse mais Autoeuropas espalhadas pelo 
país porque não estaríamos na situação em que estamos. 

 

Sr. José Braz Pinto do PS apresenta cumprimentos e votos de boas festas a todos os presentes.  

Saúda o galardão recebido por Palmela e que lhe permitirá ser Capital do Vinho 2012, e tal como referiu na 
anterior sessão estão todos de parabéns.  

De imediato faz a seguinte intervenção: “O Partido Socialista já por diversas vezes referiu que, sendo o 
Orçamento e a Prestação de Contas dois momentos da maior importância para a vida do Concelho, estas 
matérias deveriam ser tratadas em reuniões extraordinárias. 
O Executivo e o Sr. Presidente parecem não concordar com tal ideia e, desvalorizando estas discussões, 
marcam-nas em dia de reunião ordinária, com agendas pesadíssimas como é o que acontece hoje. 
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Pra mim não colhe a desculpa de dificuldades de calendário porque essas duas matérias têm datas muito 
precisas. Direi até que podiam e deviam estar marcadas as suas discussões, logo no início do ano. 
Deixamos aqui o nosso protesto e, não querendo gastar mais tempo, o Partido Socialista não apresentou 
qualquer moção. As que reputava importantes, foram apresentadas e votadas em sede de Executivo. 
Também em relação às moções apresentadas por outros Partidos, não iremos discuti-las. O PS simplesmente 
justificará o seu voto se for caso disso. 
Obviamente, pelas mesmas razões, não iremos usar o período de Antes da Ordem do Dia, chamando a 
atenção da Mesa e do Sr. Presidente para o cumprimento rigoroso do tempo regimentalmente atribuído a 
este período”. 
 

Sr. Presidente da Mesa, em resposta à intervenção do Sr. Membro José Braz Pinto refere que cumpre 
rigorosamente os períodos regulamentares estabelecidos em todas as reuniões. Pergunta à Sra. Presidente 
da Câmara se pretende responder às questões colocadas. 

 

Sra. Presidente da Câmara informa que não tem esclarecimentos a prestar. 

 

Sr. Presidente da Mesa, informa que foram presentes à Mesa duas Moções da CDU pelo que se passará 
de imediato à sua apresentação. De imediato solicita à bancada CDU que apresente a primeira Moção. 

 

Sr. Fernando Baião da CDU apresenta cumprimentos a todos os presentes.  

De imediato passa a ler a Moção sobre “Poder Local Democrático” que ficará apensa à ata. 

 

Sr. Presidente da Mesa, coloca a Moção à admissão tendo sido admitida, por unanimidade, com 25 votos 
a favor (15 da CDU, 6 do PS, 2 do PSD e 2 do CDS/PP). 

De imediato pergunta se algum Membro pretende intervir na sua discussão. 

 

Sra. Ana Sartóris do BE inicia participação nos trabalhos cerca das 21,50 horas. 

 

Sr. Francisco Piteira dos Santos do CDS/PP, diz tratar-se duma moção generosa, no entanto não se 
podem abstrair do quadro económico que o país, a União Europeia e o mundo atravessa em termos de 
dificuldades para todos os cidadãos e não só para os portugueses por causa do atual Governo. 

Diz que, como é evidente, estão todos no mesmo barco não podendo dizer que a parte onde vão é melhor 
do que aquela em que o timoneiro vai e que, por causa disso, se abstêm do barco onde estão tendo em 
conta as medidas tomadas pelo atual governo e não se abstraindo a bancada do CDS/PP do facto de que, a 
nível nacional, fazem parte desse Governo. 

A moção visa apenas desculpabilizar e apoucar as medidas que são impostas e que foram negociadas num 
determinado momento da nossa história, e que se não tivesse sido assim, possivelmente, hoje não teríamos 
senhas de presença e os funcionários da Câmara poderiam aqui estar mas não teriam vencimento. É 
evidente que há reduções mas elas foram impostas pelas circunstâncias que iremos discutir. A economia 
europeia está a braços com uma crise sistémica resultante do alastramento da crise soberana no contexto 
de fragilidade do sistema bancário. Como é evidente os bancos visam o lucro, e até poderão dizer que não o 
deixaram de ter, mas não é assim que as economias funcionam porque é sabido que as pequenas e médias 
empresas estão a braços com dificuldades de recurso ao crédito e por isso não funcionam e lançam os seus 
empregados no desemprego.  

Pelo que já foi dito não querem acreditar que a moção possa passar nesta Assembleia singelamente sem 
que haja um contraditório, uma vez que foi elaborada tendo em conta o Orçamento de Estado para 2012 
aprovado há poucos dias. Este orçamento visa assegurar o regresso à estabilidade financeira tornando-se 
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necessário tomar medidas de fundo que assegurem uma consolidação sustentada das finanças públicas e a 
redução da despesa fiscal para a equidade do sistema fiscal português, bem como evitar o regresso ao 
escudo para alguns que não temem o defraudar de todos os esforços daqueles que têm feito algumas 
economias. Se eventualmente voltássemos a ter que converter a moeda, de euro para escudo, teríamos que 
enfrentar a desvalorização com todos os problemas subsequentes e aí seríamos todos proletários e seria o 
Partido Comunista a governar.  

Termina dizendo que talvez assim se sentissem felizes só que o CDS/PP, e o atual Governo, tudo farão para 
que isso não se venha a verificar e para que Portugal possa continuar a manter um elevado estatuto entre 
as nações mais evoluídas.   

 

Sr. José Charneira da CDU apresenta cumprimentos a todos os presentes.  

Diz que a Autoeuropa é um exemplo de como se deve trabalhar e organizar e produzir, só há uma pequena 
“nuance” que em sua opinião faz a diferença e que tem a ver com a fonte de financiamento desta empresa 
que é a Alemanha. Daí que exista uma enorme diferença porque a Autoeuropa se financia num sistema 
totalmente diferente do nosso e logo ai tem uma vantagem enorme.  

Refere também o caso da Nissan que resolveu deixar de fabricar as baterias em Portugal e, veja-se o 
paradoxo, não foi para a República Checa ou para a China mas sim para o Reino Unido e para França. Como 
é do conhecimento geral nestes países ganha-se mais que em Portugal, por isso a escolha não foi feita pelo 
fator salário mas sim por outros fatores como o custo da energia que é mais barata. Na realidade são estes 
custos que fazem com que as empresas se afastem, que não é o caso da Autoeuropa porque tem um 
modelo de financiamento diferente que faz toda a diferença. 

Em relação às dificuldades de financiamento dos bancos não é possível esquecer que os bancos portugueses 
andaram durante anos a financiar-se junto do banco central europeu, e quem financia este banco são os 
estados membros e são os governos que põem lá o dinheiro de todos os contribuintes. Quando é necessário 
financiarem-se vão lá buscar o dinheiro a taxas entre um e um e meio por cento e depois vendem a seis ou 
sete por cento, o que é roubo. O negócio dos bancos é vender dinheiro mas fazê-lo desta forma não é nada 
correto para mais quando, atualmente, vêm com a desculpa da dificuldade dos créditos e de terem que se 
aumentar os valores próprios. 

A moção não é discutível porque todo o seu conteúdo é um relatar de factos e por outro lado o que se 
propõe é que a Assembleia aprove um voto de protesto contra as medidas que querem ver implementadas e 
que não estão no memorando e não são impostos pela Troika. O que está no livro verde é uma proposta de 
um grupo de trabalho que o Governo criou para fazer a revisão do poder local, não sendo possível esquecer 
da expressão do ministro Miguel Relvas que referiu que “o poder local não é a vaca sagrada da democracia”. 
Revela esta expressão que o objetivo do atual Governo é que chegou o momento de ideologicamente tocar 
no poder local e esvaziá-lo.  

Termina a sua intervenção dizendo que as questões dos dirigentes e as transferências para as Juntas de 
Freguesia, tal como é referido na moção, são residuais e não têm grande significado. A questão central é 
claramente uma questão política, e uma questão ideológica, em que o Governo está empenhado ou seja 
acabar com o poder local democrático e em relação a isso a CDU tem que estar contra e dizer não.   

 

Sr. Valentim Pinto da CDU apresenta cumprimentos a todos os presentes.  

Diz que em relação à moção em discussão há coisas que merecerão reflexão de todos os presentes, tendo 
em conta a situação atual do país e o facto de estarmos num órgão autárquico.  

É indiscutível, e os presentes estarão de acordo, que o poder local foi uma das maiores conquistas da 
revolução do 25 de abril uma vez que permitiu uma maior proximidade com as populações, uma maior 
eficácia em termos de resultados e uma maior eficiência em termos de recursos utilizados na multiplicidade 
das intervenções de uma autarquia. Trata-se de uma importante realidade de norte a sul do país, de todas 
as matrizes politicas e foi, em termos políticos, uma verdadeira escola de democracia pela proximidade com 
as populações, pelo envolvimento e pela própria experiência politica que muitos eleitos locais tiveram nestes 
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órgãos. Por outro lado tem-se constituído como uma escola de democracia para as populações que é uma 
dimensão politica que deve ser particularmente valorizada com a dignidade que tem. 

A situação que se vive atualmente não é nova uma vez que o poder dominante, a partir de um determinado 
período da revolução, nunca conviveu bem com esta realidade local e sempre foi tentando esvaziá-lo do seu 
conteúdo. A forma mais simples e eficaz como o foi fazendo foi através das transferências de verbas no 
âmbito das Lei de Finanças Locais, por um lado aduzindo mais competências e por outro lado não 
transferindo os meios orçamentais adequados a essas mesmas competências. Objetivamente esta realidade 
diminui a capacidade de intervenção do poder local que se transformou num autêntico garrote uma vez que 
a questão financeira é a forma de sufocar qualquer organização, e neste caso concreto as autarquias. 

De acordo com dados da ANMP (Associação Nacional de Municípios Portugueses) as autarquias têm um peso 
verdadeiramente irrelevante no défice público. No ano de dois mil e nove o défice público estava em nove 
vírgula quatro por cento e as autarquias representavam zero vírgula sessenta e seis por cento desse défice. 

É muito importante relevar a importância que as autarquias têm, em concreto, ao nível da economia local 
como grandes agentes dinamizadores das empresas, do tecido empresarial, das localidades onde estão 
inseridas e essa dinâmica têm-se vindo a esvaziar e a perder de forma progressiva através da não 
correspondente transferência dos meios financeiros adequados às transferências de competências.  

Com o “livro verde” está-se perante aquilo a que se pode chamar uma dinâmica de implosão com o poder 
local democrático, a propósito de uma pretensa racionalidade do memorando da Troika não há um 
pensamento politico estruturante na defesa da autonomia e da afirmação do poder local.   

Com certeza será do conhecimento do Sr. Membro Piteira Santos que as freguesias representam zero vírgula 
um por cento do orçamento de estado, ou seja não é por uma razão de natureza financeira que se 
perspetiva, no âmbito do livro verde, a extinção de mais de metade das freguesias. Relembra que cerca de 
setenta por cento dos presidentes de junta de freguesia estão em regime de não permanência, vinte por 
cento estão a meio tempo e apenas dez por cento a tempo inteiro tendo, em média, dois vírgula cinco 
trabalhadores. Com estes dados verifica-se que não se trata de um objetivo económico ou financeiro mas 
sim de um objetivo ideológico e politico. Há freguesias de muitas dimensões e que são muitas vezes 
desvalorizadas pelo poder sobretudo nos meios semirrurais e rurais onde estão muito ligadas às 
comunidades e a histórias locais uma vez que são oriundas das antigas paróquias, e estes elementos são 
desvalorizados no âmbito desta restruturação.   

Também as câmaras municipais com a redução do número de vereadores, de dirigentes e de trabalhadores 
irão ser afetadas como é dito na moção. No caso concreto da Câmara de Palmela, a ser aprovado este livro 
verde ficará apenas com três eleitos a tempo inteiro e dois a meio tempo, com um diretor de departamento 
e seis chefes de divisão. Trata-se de uma política de amputação em todas as dimensões ao nível da 
capacidade de decisão com a redução do número de vereadores a cinquenta por cento, ao nível da 
capacidade de estudo da dinâmica da conceção que os dirigentes têm como líderes de equipas e ao nível da 
redução dos operacionais que são os trabalhadores nas suas mais diversas áreas de intervenção. Por outro 
lado ter um diretor de departamento numa autarquia com esta dimensão e sendo óbvio que existe uma 
grande diversidade de áreas desde o urbanismo, às águas residuais, às finanças, aos espaços verdes, à 
cultura, implica a impossibilidade prática, e objetiva, de encontrar alguém com esta diversidade de 
competências e com este perfil. Em sua opinião seria mais sério dizer que se acabava com os dirigentes da 
Câmara de Palmela e que entre os vereadores e os trabalhadores não haveria qualquer chefia intermédia.  

Na realidade estamos perante um objetivo ideológico que abrange as juntas de freguesia e as câmaras 
municipais e que tem a ver com uma conjuntura mais abrangente, que é o estado minimalista. O poder local 
minimalista é retirar competências, é piorar o serviço público, é abrir caminho à privatização dos serviços, 
uma vez que há serviços que irão ter que ser feitos.  

No livro verde ainda está prevista uma outra dimensão da lei eleitoral que também é importante e que tem a 
ver com criação de uma outra figura, que sempre acharam que não era defensável, que é a figura do 
presidencialismo nos executivos, os chamados executivos monocolores. Com essa medida acaba-se com o 
escrutínio politico que é importante na diversidade de opiniões e é importante haver oposição. Atualmente 
um vereador, com estatuto de oposição, tem acesso às informações que entender legitimamente. A partir do 
momento que funcione um bloco, de acordo com a força política vencedora, passa a haver um esvaziamento 
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dessa riqueza que é a pluralidade de opiniões sendo uma falácia dizer-se que essas competências passam 
pelas assembleias municipais, o que obrigaria a que fossem órgãos semiprofissionais quando não o são nem 
o caminho é nesse sentido. 

Muitas vezes o PCP é acusado de conservadorismo relativamente a estas matérias o que não é verdade, 
porque têm uma visão dinâmica da sociedade e por isso, em relação à matéria em discussão, dizem que se 
impunha o cumprimento da constituição. A regionalização é uma inconstitucionalidade por omissão pelo 
facto de não ser aplicada. No quadro da regionalização reconfigurar as atribuições e competências das 
regiões, das câmaras municipais e das juntas de freguesia é que seria um trabalho sério, honesto e 
estruturante. Não se sabendo o que poderia acontecer, se mais ou menos câmaras e juntas de freguesia, o 
resultado seria a confluência desta nova reconfiguração de atribuições de competências do estado central 
para os diversos níveis intermédios locais e regionais. Neste caso estar-se-ia perante uma séria tentativa de 
construir um poder local mais eficaz, mais transparente e que servisse melhor as populações contrariamente 
àquilo que neste momento não está a acontecer. 

Por tudo o que foi enumerado é que a moção apresentada pela CDU incorpora diversas dimensões como a 
lei eleitoral mas por outro lado a questão do esvaziamento politico, financeiro, gestionário do próprio 
número de trabalhadores que implica a tentativa de transformar as autarquias em balcões de atendimento 
do poder central e do Estado. Por outro lado, e a uma escala ligeiramente superior, pretende-se que os 
municípios venham a ser cada vez mais correios de transmissão do poder central.  

Termina a sua intervenção dizendo que este poder, mais autocrático, mais ultraconservador que se viveu em 
Portugal desde o 25 de abril está apostado na destruição porque é um objetivo ideológico de ajustar contas 
com o poder local, com os trabalhadores porque nunca conseguiram resolver o problema das conquistas do 
25 de abril. Trata-se de uma realidade que tem que ser reafirmada em todos os fóruns por se tratar da 
questão central de todas estas políticas, da qual o Partido Socialista é co responsável por se tratar dum 
processo contínuo onde, pela sua prática, teve políticas muito semelhantes àquelas que nos dias de hoje o 
PSD e o CDS/PP estão a desenvolver.   

 

Sr. José Cardoso do PSD, diz estar de acordo com tudo o que tem sido feito pelo poder local porque, em 
sua opinião, foi a melhor coisa que aconteceu no 25 de abril. Gostaria de relembrar que o PSD é o partido 
que mais gente tem no poder local, pelo que está convencido que a ideia deixada pelo Sr. Membro Valentim 
Pinto de que iriam acabar com o poder local não deverá ser possível mas, de momento, não está seguro de 
nada. 

Tem pena que o PCP, neste caso a CDU, não consiga dar o benefício da dúvida a um conjunto de cidadãos 
que representam quase oitenta por cento do eleitorado português, mas provavelmente estarão todos 
enganados e quem está correto é a CDU. Teriam que abdicar dos seus princípios, das suas ideias e apoiar a 
CDU que, como podem imaginar não será possível. 

Diz ser testemunha que em Portugal, depois do 25 de abril, houve uma transformação radical na vida 
portuguesa, mas tem pena que uma parte dos portugueses não percebam que Portugal é um país que não 
tem riqueza própria e não produz riqueza para sustentar a máquina que se montou a nível do poder local e 
do poder central.  

Está seriamente preocupado porque lhe foi dito que o “livro verde” não era uma coisa fechada era para ser 
discutida e se acontecer aquilo que o Sr. Membro Valentim Pinto preconiza, por parte do atual Governo do 
PSD e CDS/PP, diz que podem ter a certeza que será ainda mais contestatário do que o próprio. Termina 
dizendo que não acredita que o PSD e o CDS/PP irão destruir o poder local porque foi, indiscutivelmente, a 
melhor coisa que se fez neste país após o 25 de abril.  

 

Sra. Ana Sartóris do BE apresenta cumprimentos a todos os presentes. 

Refere que quando o tema é o “livro verde” é impossível não tecer sobre esse assunto algumas palavras e 
desde logo partindo do pressuposto de como é que surgiu. 
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A visão do poder local presidencialista é uma ideia antiga do PS e do PSD abordada, durante vários anos, em 
sede de Assembleia da República. É conhecido o projeto do PS do PSD, e agora do CDS/PP, de reduzir a 
democracia no que concerne ao poder local e quanto a isso não há dúvidas. Existem propostas apresentadas 
sobre esta matéria em sede de Assembleia da República, inúmeras declarações proferidas sobre este 
assunto e o documento verde é a prova cabal desse projeto de redução da democracia.  

Quando nos dizem que por detrás disto há uma boa intenção não deixa de ser ridículo ainda mais quando se 
fala que um dos objetivos de redução de despesa tem a ver com o papel das freguesias. As quatro mil 
duzentas e cinquenta e nove freguesias representam zero vírgula treze por cento do Orçamento de Estado 
que é uma verba ridícula.  

O que efetivamente está por detrás deste projeto é a via economicista que aí está escondida, como aliás o 
Orçamento de Estado assim o revela a propósito de uma crise que nenhum português que está a ser sujeito 
às medidas de austeridade impostas está livre, uma vez que não se está a falar de outro setor que nunca é 
atingido por coisa alguma, porque são os primeiros a levar com os impactos das medidas constantes do 
“livro verde”.  

Quando nos tempos que correm uma série de serviços públicos são encerrados numa série de freguesias, 
vamos pensar o que é que as juntas de freguesia representam em muitos locais do país, como o interior, em 
que são o único balcão que existe de serviço público e o único local onde o cidadão se pode deslocar para 
tratar de matérias de representação simbólica do Estado. Reduzindo as freguesias reduz-se também a 
representatividade do Estado em termos do território e aí existem apenas duas soluções, ou defende-se as 
coisas como estão, que não deixa de ser um regime colegial, ou aprofunda-se a democracia dando mais 
poderes efetivos à Assembleia Municipal.   

A questão é que nenhum dos três grandes partidos que defende o “livro verde” fala nesse projeto de dar 
mais poderes efetivos à Assembleia Municipal. Pergunta se alguém compreende que colocar na decisão do 
Presidente da Câmara, na sua exclusiva decisão, a escolha do executivo não será redução efetiva da 
democracia. Nessa perspetiva não se percebe como é que é possível defender o “livro verde”. 

Quando se fala que é preciso reduzir a despesa fazendo a fusão de municípios e extinguindo algumas juntas 
de freguesia é necessário ser claro, e sério, sobre a matéria uma vez que é de redução de despesa que se 
está a falar, mas se for de procura de receitas efetivas há que falar sobre elas e há que taxar a banca. Não é 
justo que um cidadão que compre uma casa no valor de cem mil euros pague imposto e um que aplique o 
mesmo valor na compra ações, não pague.  

Se fossem aplicadas taxas extraordinárias sobre as grandes fortunas, não seria necessário proceder aos 
cortes que estão a ser efetuados a todos os trabalhadores no espaço de um ano. Trata-se duma escolha 
politica porque, quando se fala de redução da despesa e de aumento da receita, vai-se buscar onde existe 
essa receita e fazem-se cortes onde são necessários, como seja na despesa supérflua, nos conselhos de 
administração com salários pecaminosos, acabando com o “offshore” da Madeira e taxando as transferências 
para “offshore”. É precisamente aí que a grande receita reside e não nos cortes dos salários dos 
trabalhadores, nos pensionistas, nos direitos de todos os doentes que se vêm constrangidos no acesso ao 
sistema nacional de saúde. Por último, e tendo em conta a referência feita pelo Sr. Membro Valentim Pinto 
acerca da constituição, diz que não há maior machadada na Constituição da República Portuguesa do que o 
aumento da taxa moderadora que faz com que milhares de pessoas fiquem inibidas de aceder ao sistema 
nacional de saúde.  

Para terminar diz que o BE quando fala de democracia, e de despesa pública, fala a sério e não utiliza falsos 
argumentos economicistas para reduzir a democracia.    

 

Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Mesa coloca a Moção à votação tendo sido 
aprovada, por maioria, com 16 votos a favor (15 da CDU e 1 do BE), 4 votos contra (2 do PSD e 
2 do CDS/PP) e 6 abstenções do PS. 

 

Sr. José Braz Pinto do PS, apresenta declaração de voto dizendo que estando a bancada do PS de acordo 
com o conteúdo dos cinco primeiros parágrafos da moção, entendem que se traz à colação um documento 
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que não está fechado, que está em discussão, e contra o qual também têm alguma argumentação mas irão 
esgrimi-la no lugar próprio. Por outro lado a moção tem algumas imprecisões e algumas coisas que induzem 
em erro, pelo que estando parcialmente de acordo optaram por se abster na votação.  

 

Sra. Cecília Sousa da CDU termina a sua participação nos trabalhos pelas 22,20 horas. 

 

Sr. Presidente da Mesa dá novamente a palavra à bancada da CDU para apresentar a segunda Moção. 

 

Sra. Ana Cláudia Manuelito da CDU apresenta cumprimentos a todos os presentes. De imediato passa a 
ler a Moção sobre “Apoio às lutas das populações e dos trabalhadores” que ficará apensa à ata. 

 

Sr. Presidente da Mesa, coloca a Moção à admissão tendo sido admitida, por unanimidade, com 25 votos 
a favor (14 da CDU, 6 do PS, 2 do PSD, 2 do CDS/PP e 1 do BE). 

De imediato pergunta se algum Membro pretende intervir na sua discussão. 

 

Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP, apresenta cumprimentos a todos os presentes. 

Em relação ao que é referido na moção acerca de programa de agressão, em confiscar e aumentar 
impostos, trabalho forçado, roubo de salários, mas mais concretamente em relação ao aumentar e confiscar 
impostos e ao programa de agressão, gostaria de relembrar que na última sessão da Assembleia foi votado 
a Derrama pela taxa máxima, o IRS pela taxa máxima e o IMI pela taxa máxima. Se uns dizem mata os 
outros ajudam e esfolam a população e os trabalhadores não tendo visto o mínimo sinal de apoio e 
consideração para com aqueles que agora estão a defender.  

Há que escolher entre a austeridade e a insolvência do país, e é do conhecimento geral que em abril último 
Portugal foi obrigado a pedir ajuda externa. O nosso país não tem acesso a financiamento externo privado e 
depende em absoluto da ajuda financeira da União Europeia e do FMI. Falhar as metas não é opção, privar-
nos-ia de obter os bens e serviços básicos que adquirimos no exterior, falências em massa impossibilitariam 
o pagamento de salários e pensões e colocaria em causa a possibilidade de prestar urgentes apoios sociais e 
serviços de saúde. Aí sim os trabalhadores, a população em geral, ficariam altamente prejudicados.  

As medidas do orçamento são as necessárias num cenário macro económico prudente que tem em conta os 
próprios efeitos das medidas e a degradação das perspetivas económicas internacionais. A recessão prevista 
da economia não tem novidade, é conhecida desde dois mil e dez, e estava nas previsões internacionais 
sobre o nosso país para dois mil e onze e dois mil e doze. O Governo aponta para uma queda do PIB de dois 
vírgula oito por cento, um vírgula nove por cento em dois mil e onze, e não pratica otimismos artificiais nem 
vive em estado de negação, diz a verdade. Dois mil e doze será o ano mais difícil, se aguentarmos as 
dificuldades, prevê-se para finais de dois mil e treze que a recuperação económica e o crescimento voltem 
tenuemente ao nosso país. 

O ponto de partida para o Orçamento de Estado de dois mil e doze é mais desfavorável do que o que esteve 
na base do programa de assistência económica e financeira, sobretudo por causa do significativo desvio 
orçamental registado na primeira metade de dois mil e onze. Recorda que até aí vivia-se na ilusão e os 
dados que eram fornecidos eram totalmente ilusórios.  

Defender e praticar uma ética social na austeridade, que também é o que está em causa, apesar das 
medidas difíceis do memorando sempre fizeram questão de salvaguardar e proteger os grupos sociais mais 
vulneráveis, o que é inegável. Dentro do princípio de quem tem mais deve contribuir com mais, de que os 
mais pobres têm de merecer nas políticas públicas uma especial sensibilidade social, o subsídio de 
desemprego, subsídio de doença, abonos de família e outras prestações sociais não serão sujeitas a 
tributação em sede de IRS. Ao contrário do que aconteceu em dois mil e onze as pensões mínimas, sociais e 
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rurais que abrangem cerca de um milhão de reformados, não ficarão congeladas e terão um aumento de 
três vírgula um por cento no próximo ano.  

O montante até duzentos milhões de euros de receita adicional de IVA será alocado ao financiamento do 
programa de emergência social, aumentando os recursos destinados ao auxílio das famílias portuguesas em 
situação de exclusão ou carência social. Será acautelada a fiscalidade das IPSS e não serão sujeitas a IRC 
como se fossem empresas lucrativas, o que estava inicialmente previsto no acordo externo. Deste modo 
estão a tentar alterar o acordo no sentido de beneficiar os mais necessitados. 

Termina dizendo que, em sua opinião, a moção perde toda a legitimidade porque é fácil condenar o Governo 
e as medidas de austeridade que está a praticar mas é difícil na “nossa casa” dar exemplo e não taxar os 
impostos pelo máximo. Se a taxação de impostos tivesse diminuído relativamente ao ano anterior aí sim 
teria dado uma benesse ao executivo, deste modo não o poderá fazer.  

 

Sr. José Charneira da CDU, em relação à questão do IMI e da Derrama gostaria de lembrar que a 
Câmara, e a Assembleia Municipal, não decidiram aumentar esses impostos mantiveram sim uma taxa e um 
valor que já era praticado ao longo dos anos.  

Recorda que as transferências da administração central para a Câmara irão diminuir cinco por cento no 
corrente ano. Também têm a certeza que as taxas do IMI irão aumentar porque o Governo irá alterar os 
critérios, e não é a Câmara é o Governo, pelo que não é correto misturas as coisas.  

Há uma situação que lhe custa a perceber e tem a ver com a questão dos empréstimos bancários. O cidadão 
normal tem de provar que tem condições para o pagar pelo que não entende como é que o atual Governo, 
que prevê que os Orçamentos de Estado para os próximos anos não irão crescer, pode dar garantias a quem 
está a emprestar dinheiro ao país que conseguirá pagar esse empréstimo. 

Este paradoxo só se resolverá invertendo a política e criando uma política de crescimento com criação de 
riqueza para se poder pagar a quem nos emprestou. Em sua opinião não estão a emprestar mas sim a 
extorquir uma vez que as taxas de juro que estão a aplicar são inexequíveis, esperando que não aconteça 
como na Grécia em que pouparam cinquenta por cento e onde os bancos portugueses que lá tinham 
dinheiro não tiveram uma palavra a dizer sobre o assunto, apenas ficaram com cinquenta por cento a menos 
do que tinham. 

 

Sra. Ana Sartóris do BE, diz que o BE apoiará veementemente a moção pelo seu pressuposto. 

Em relação à última greve geral gostaria de relembrar o CDS/PP, que está ligeiramente equivocado, do que 
é que representa uma greve geral, nomeadamente a última. Representou uma das maiores indignações de 
sempre a um Governo acabado de chegar ao poder, o é muito significativo. A indignação manifestada nas 
ruas é reveladora do quanto as pessoas não entendem porque é que são elas a pagar os desvarios de 
alguns setores da sociedade portuguesa, porque é que cada cidadão e cidadã tem que dar uma 
percentagem do seu vencimento anual para o buraco do BPN, por exemplo, o que é incompreensível. 
Nenhum cidadão compreende porque é que além de passar a descontar mais para os impostos do Estado, 
leva um corte de dez por cento no salário, é obrigado a trabalhar gratuitamente meia hora por dia, duas 
horas e meia semanais, como a proposta de lei apresentada pela Presidência do Conselho de Ministros 
revela que é um floreado para a escravização da sociedade portuguesa.  

Não perceber que a população portuguesa está atenta, ao que está por detrás, é não perceber os sinais 
evidentes. Não é possível não compreender que as pessoas não se indignem perante um ataque que lhe 
está a ser perpetrado todos os dias. Não é possível um cidadão ou uma cidadã compreender que, para além 
dos cortes na sua pensão, ainda vai ter que pagar mais para se deslocar ao centro de saúde se ele existir 
porque senão terá que se deslocar à urgência de um hospital, por ser o único serviço de saúde a que se 
poderá deslocar, sendo obrigado a pagar uma taxa moderadora ainda superior, o que não é justo. 

Recorda que o Sr. Ministro Pedro Mota Soares, ainda longe de imaginar que iria chegar a ministro, defendia 
os precários e a causa de que a uma função permanente deveria subsistir um contrato de trabalho efetivo. 
Recorda-se de várias declarações de Pedro Mota Soares nesse sentido, até porque queria apadrinhar a luta 
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dos precários. Quando já é ministro apresenta em sede de Orçamento de Estado a precarização ainda mais 
forte do setor laboral. A um jovem que atualmente entre no mercado de trabalho não lhe espera outra coisa 
que não seja um contrato de trabalho precário, porque ninguém oferece contratos efetivos. Refere, ainda, 
que até o despedimento está facilitado e não podem dizer que é para estimular a economia porque até 
chega a ser ofensivo à inteligência das pessoas. 

Quem esteve na manifestação a ouvir as pessoas, as suas preocupações, a verificar os efeitos das medidas 
de austeridade compreendeu que parecia ter-se recuado ao tempo de Cavaco Silva em que não era possível 
as pessoas manifestarem-se, que é um exemplo da política que está a ser perpetrada. Quem esteve na 
manifestação verificou que, quando se estava a chegar ao parlamento, se via mais polícia de choque que 
manifestantes à semelhança do que aconteceu no tempo de Cavaco Silva. De referir ainda a forma de 
atuação da polícia à paisana infiltrada no meio dos manifestantes numa atitude provocatória. 

Com este tipo de atitudes para além do fator económico e financeiro da vida das pessoas é a democracia 
que também está em causa neste momento, porque nunca um Governo após 25 de abril foi tão 
antidemocrático como este Governo se está a revelar e a atitude de Miguel Macedo relativamente à atuação 
da polícia na greve geral deve merecer atenção. 

Para terminar diz que a moção apenas se refere a coisas muito concretas ou seja quais são os efeitos das 
medidas de austeridade sobre as pessoas. Pergunta se os Srs. Membros têm consciência de quais são os 
seus efeitos, se têm consciência de que podem dizer com toda a clareza que não existe alternativa e se 
conseguem dormir de consciência tranquila ao dizer às pessoas que não há alternativa possível. 

 

Sr. Valentim Pinto da CDU, diz que gastaria de comentar a intervenção do Sr. Membro Fernando 
Nascimento em duas vertentes.  

Em primeiro lugar não tem sentido retomar determinadas matérias uma vez que foram amplamente 
discutidas na sessão anterior, aquando da aprovação da taxação do IMI, tendo a Sra. Presidente na 
intervenção final explicado em síntese a defesa que a CDU faz de uma nova Lei das Finanças Locais, com 
outras fontes de financiamento, porque entendem que as Câmaras Municipais se vêm inevitavelmente 
empurrados para essa taxação, por isso é que a generalidade das autarquias acabam por aplicar a banda 
máxima das taxas do IRS e do IMI.  

Quando a Lei das Finanças Locais diminui as verbas em contrapartida com mais competências, quando as 
receitas próprias das autarquias diminuem, tendo em conta que a sua fonte de financiamento era aquilo que 
decorria das operações urbanísticas, têm que tomar essa decisão por uma questão de sobrevivência. Trata-
se de uma posição que é transversal a todos os partidos políticos sendo curioso ver as posições da Anafre 
(Associação Nacional de Freguesias), ou da ANMP (Associação Nacional dos Municípios Portugueses), 
relativamente a estas matéria e a coerência e os consensos que têm sido possíveis encontrar nestas 
organizações independentemente do aspeto político diverso que tem.  

Em sua opinião não é sério do ponto de vista político o Sr. Membro Fernando Nascimento trazer à colação 
esta questão fazendo comparações que são verdadeiramente cansativas. Pôr no mesmo paralelo a aplicação 
da taxa máxima do IRS ou do IMI às autarquias, Palmela ou outra qualquer, e as políticas nacionais que 
conduzem à situação atual da generalidade da população, e também das autarquias, não é sério 
politicamente. É comparar duas dimensões incomparáveis e é, sobretudo, misturar causa e efeito que é a 
questão mais perversa. 

Em relação à situação política escusa-se a fazer considerações uma vez que corrobora o que foi dito pela 
Sra. Membro Ana Sartóris, mas há uma dimensão que não consegue deixar de sublinhar por achar que é a 
grande frente de luta que os trabalhadores vão desenvolver no país. Trata-se de uma conquista civilizacional 
comemorar, ainda hoje, o Dia Internacional da Mulher em memória da luta das mulheres pelas quarenta 
horas de trabalho e agora, passados cerca de duzentos anos, quererem tirar essa conquista não tendo 
acontecido nenhum retrocesso do ponto de vista tecnológico do desenvolvimento das forças produtivas. 
Atualmente a ciência e a técnica têm um desenvolvimento incomparável, por isso a explicação é senão 
ideológica, senão da sobre-exploração dos trabalhadores nas suas mais diversas formas como nunca se 
tinha visto à escala europeia e mundial e não se trata de um problema nacional, mas sim de um problema 
do neoliberalismo desde a década de oitenta, já aqui falado.  
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Este elemento do aumento do horário de trabalho tem uma gravidade, induzindo ao desemprego, apesar da 
lei que foi criada pelo Governo escamotear a questão essencial que é dizer que as empresas que façam 
despedimentos não podem aplicar, mas na prática quem sabe que avaliação e fiscalização objetiva são feitas 
quando há relações laborais cada vez mais desiguais em que a parte mais frágil é o trabalhador cada vez 
mais fragilizado na sua precaridade e no desemprego. 

Na prática duas horas e meia por semana representa no final do ano dezasseis dias, mais os quatro dias de 
férias representam um mês de trabalho útil. Dito isto em cada onze trabalhadores as empresas podem 
dispensar um trabalhador; em cada cento e dez trabalhadores, uma empresa pode dispensar onze 
trabalhadores, porque os que ficam fazem o seu trabalho. Se o Governo conseguir aprovar esta lei os 
trabalhadores irão passar a trabalhar mais um mês por ano gratuitamente, que é uma exploração 
desenfreada que faz remontar aos tempos da revolução industrial.  

Diz que lhe custa muito ver os Srs. Membros defender as posições dos partidos que representam, porque se 
eles defendem os interesses das classes dominantes até entenderá, mas os Srs. não pertencem a essa 
classe dominante. Termina dizendo que não entende como é possível, do ponto de vista da sensibilidade 
social, não terem uma demarcação do ponto de vista pessoal e ético relativamente a esta lei.     

 

Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP, inicia a sua intervenção dizendo que já esperava alguns 
comentários uma vez que, do ponto de vista ideológico, são bastante diferentes. Começando pela classe 
dominante diz não pertencer, nem defender, essa classe dominante uma vez que tem princípios e valores 
que defende e o partido a que pertence também os defende, e como se identifica com o partido é por isso 
que o representa. 

Em relação ao facto de não ser sério politicamente a referência ao IMI e à taxa da Derrama diz que, no 
fundo, há um denominador comum e é esse que quer fazer ressair que é o utente, seja ele munícipe seja 
ele contribuinte, que pela aplicação da taxa máxima paga bastante. A Câmara poderia baixar essa taxa, e é 
por isso que andam a lutar desde que tomaram assento neste órgão, poderia dar um sinal nem que fosse 
uma décima, algo que ajudasse. Se o Estado aumenta impostos a Câmara também não os baixa e não dá 
exemplo, e quem paga é sempre o mesmo. 

A título de exemplo gostaria de falar de uma autarquia, a única gerida por um executivo CDS/PP, que não 
tem dívidas, não tem défice e tem uma conta no banco de cinquenta milhões de euros. Este é um exemplo 
de rigor orçamental que gostaria que fosse possível em outras câmaras, nomeadamente em Palmela. 

Quanto à intervenção da Sra. Membro Ana Sartóris diz que sabe que é apanágio o radicalismo à esquerda e 
no BE. Diz não concordar com o aumento de impostos, com o aumento de energia, com o aumento dos 
combustíveis, uma vez que se os preços da energia e dos combustíveis baixassem diminuíam-se custos de 
produção e todos os produtos e alimentos seriam mais baratos. Quando não concorda manifesta a sua 
opinião, e não é por estar no CDS/PP que concorda com aumentos, com impostos e com exploração. 

O que verifica no momento presente é que estavam a caminho do abismo e se continuassem nesse caminho 
de mentira, e de aumento do défice desmesurado, não haveria dinheiro para pagar salários. Diz que são 
pontos de vista diferente e não será o imposto sobre as grandes fortunas que irá tirar o país da miséria. 
Gostaria que a Sra. Membro Ana Sartóris desse exemplo dum país maravilha gerido por ideologia bloquista 
uma vez que está curioso em saber qual é.  

Gostaria de ressalvar que o atual Governo está em funções há pouco mais de sete meses e estão a tentar 
crucificá-lo pelo facto de querer equilibrar as finanças públicas. É sua convicção que serão dois anos de 
grande austeridade mas acredita que a seguir irá haver crescimento. Na Grécia a situação é diferente, a 
agitação social é diferente, a realidade, a exploração e a corrupção eram diferentes. 

Em relação à referência ao ministro Pedro Mota Soares e aos contratos de trabalho, refere que esteve oito 
anos com contrato precário e quem lhe dera voltar a essa condição. Se, se, perguntar a um precário se 
prefere ter um contrato precário ou não ter nenhum, de certeza que respondem antes precário e trabalhar 
que não ter nenhum e ser ainda mais precário.  

Em relação à questão da manifestação a Sra. Membro Ana Sartóris diz que ficou indignada porque quando 
chegou à Assembleia da República havia mais polícia que manifestantes, o que quer dizer que os 
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manifestantes eram pouquíssimos. Sabe com certeza como é que o dia começou e o que os manifestantes 
fizeram e onde foram parar, não há santos nem pecadores. 

Em relação à greve dá os seus parabéns a quem foi trabalhar porque viu que o país precisa de trabalho e é 
assim que se sai da crise. Refere o exemplo da escola de Aires em que dois ou três professoras fizeram 
greve mas a escola funcionou.  

Termina agradecendo a todos pelo empenho e pela dedicação, estendendo a sua congratulação a todos 
quantos, mesmo concordando com a greve, foram trabalhar para ver se o país sai da crise porque não é 
com greves que a situação se resolve mas sim com trabalho, dedicação e com aquilo que foi declarado no 
dia 25 de abril: é preciso união para tirar o país da crise. É isso que gostaria de ver feito no concelho e no 
país. 

 

Sr. José Cardoso do PSD, inicia a sua intervenção dizendo ter sessenta e cinco anos, ser filho de pais 
pobres e toda a minha vida ter trabalhado. Provavelmente conhece mais gente desfavorecida e com 
dificuldades grandes do que a Sra. Membro Ana Sartóris. Não tem duvidas que no conjunto das pessoas que 
votam no PSD há muito mais gente a passar dificuldades do que no BE.  

Não é por gritarem nem por dizerem que não há democracia, que o Governo é fascista e ditatorial que 
podem ir mais longe do que vão. Toda a gente tem direito a fazer greve mas da mesma forma que os que 
não fazem respeitam os que fazem, aqueles que fazem também têm que respeitar os que não fazem, 
porque todos têm os mesmos direitos. Se têm de os ouvir dizer o que lhes vai na alma, também têm o 
direito de ser ouvidos e podem ter a certeza que todas as medidas que estão a ser implementadas afetam 
muito mais pessoas que militam, ou votaram, PS ou PSD do que BE ou CDU.  

As pessoas mais desfavorecidas, que acredita estejam no PCP, não estão a ser abrangidas por estas 
medidas porque infelizmente não podem ser mais pobres. Quando se diz que as reformas mínimas irão 
aumentar três vírgula cinco por cento lamenta que assim seja porque deveriam aumentar dez, quinze ou 
vinte por cento. Diz estar a falar com sinceridade e luta dentro daquilo que é possível porque não é o BE 
nem a CDU que têm o monopólio da defesa das pessoas mais desfavorecidas. Diz-se que cinquenta por 
cento dos portugueses estão em estado de pobreza, pelo que será melhor analisarem a votação que têm e 
pensarem como é que podem defender uma classe que não é vossa, há muito mais gente miserável no PSD 
do que na CDU ou no BE. 

Há que dar o benefício a alguns cidadãos que têm outra opção política porque o que todos pretendem é que 
haja menos miséria em Portugal. Termina dizendo que exercício da democracia tem a ver com o facto de se 
poder concordar ou não com determinada situação que é colocada e não ter que ouvir coisas que não são 
verdadeiras. 

 

Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Mesa coloca a Moção à votação tendo sido 
aprovada, por maioria, com 21 votos a favor (14 da CDU, e 6 do PS e 1 do BE), 4 votos contra (2 
do PSD e 2 do CDS/PP).  

 

Sr. José Braz Pinto do PS, dirigindo-se ao Sr. Presidente da Mesa diz que deve compreender o esforço 
que se faz a ouvir toda esta discussão e estar calado. Certo é que já passaram duas horas desde o início da 
sessão e o Sr. Presidente da Mesa tem que fazer cumprir o que está no Regimento. 

 

Sr. Presidente da Mesa, respondendo ao Sr. Membro José Braz Pinto diz que será melhor consultar o 
Regimento. Está estipulado hora e meia para o período antes da ordem do dia para o público e hora e meia 
para os membros da Assembleia. 

Aproveita para sugerir a leitura do artigo vigésimo terceiro (sessões ordinárias), porque a sugestão 
anteriormente feita para a discussão do Orçamento vir a poder ter lugar numa sessão extraordinária não 
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pode ser feita à luz da Lei e do Regimento, só é possível ser numa sessão ordinária e nesta que é a última 
do ano. 

Em relação aos tempos ainda não estão esgotados pelo que solicita conclua a intervenção. 

 

Sr. José Braz Pinto do PS apresenta declaração de voto dizendo que o PS votou a favor desta moção mais 
pelos suas deliberações do que pela sua formulação porque nunca fariam uma formulação nos termos em 
que foi feita. 

Estão de acordo com os quatro pontos finais da deliberação com alguma exceção no ponto dois em que se 
tenta envolver na greve, e de uma forma artificial, a luta contra o “livro verde” que ainda está em discussão. 

Em relação ao conteúdo dos preâmbulos, refere que são imprecisos e usam uma linguagem que não lhes 
agrada. 

Por último gostaria de lembrar que o programa de agressão assumido pelo PS, PSD e CDS/PP com a Troika, 
FMI, BCE e EU apareceu na Assembleia da República depois de todos os partidos de direita e de esquerda, 
PSD, CDS/PP, PCP e BE, terem chumbado o PEC 4 que poderia ser mau mas talvez seria menos mau que o 
atual. 

 

Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP, gostaria de saber qual o ponto de situação do funcionamento das 
Comissões da Assembleia Municipal e se haverá disponibilidade de se marcar uma sessão extraordinária para 
a discussão do “livro verde” da reforma da administração local. 

 

Sr. Presidente da Mesa, relativamente às Comissões diz achar que os Srs. Membros estarão em melhor 
posição que a sua pessoa para saber como estão a funcionar, uma vez que fazem parte das mesmas, e que 
o Sr. Membro Fernando Nascimento sabe que não funcionam 

Quanto à discussão do “livro verde” poderá ser uma boa ideia admitindo a possibilidade de calendarização 
duma sessão no próximo ano.  

 

Não havendo mais intervenções o Sr. Presidente da Mesa dá 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) nº.1 do artº. 53º. da  Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 
nº. 5-A/02 de 11 de Janeiro. 

 

Sr. Presidente da Mesa dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara. 

 

Sra. Presidente da Câmara apresenta cumprimentos a todos os presentes. 

Informa que dado o adiantado da hora, e as matérias em discussão, dispensa a leitura da introdução 
encontrando-se disponível para esclarecer questões que eventualmente venham a ser colocadas. 

 

Sr. Presidente da Mesa, pergunta se alguém tem alguma questão a colocar. 

Não havendo questões passou-se de imediato ao ponto dois. 
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Ponto Dois – Orçamento 2012 e Grandes Opções do Plano 2012-2015 

 

Sr. Presidente da Mesa dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara. 

 

Sra. Presidente da Câmara, em relação à proposta do Orçamento e Grandes Opções do Plano gostaria de 
iniciar a explicação do mesmo com alguns dos argumentos que constam na introdução ao documento e que 
serão aqueles que, na opinião do executivo, caraterizam a situação em que se apresenta o instrumento 
provisional. 

A elaboração deste documento acontece no quadro da maior crise financeira, económica e social que se tem 
vivido, desde o início da nossa democracia, e em nosso entendimento esta grande crise, que caracteriza não 
só nosso país mas alguns dos outros países europeus, tem vindo a ser agravada por algumas opções muito 
concretas e por algumas politicas que classifica de neoliberais e que têm orientado opções que se traduzem 
nas autarquias locais como opções penalizadoras. 

No caso das autarquias uma das características que as tem marcado nestes últimos anos é a transferência 
de mais competências e, em contrapartida, menos recursos financeiros quer do ponto de vista das receitas 
provenientes do Orçamento de Estado quer das outras que era possível as autarquias gerarem diretamente. 

No caso do concelho de Palmela, esta realidade tem exigido um esforço muito significativo e, ainda assim, 
conseguindo que a arrecadação de receitas diretas, aquelas que resultam das opções da Câmara por outro 
lado das políticas que induziram, ou apoiaram, no desenvolvimento local, surtisse uma situação financeira 
relativamente estável até aos últimos anos. Atualmente estão confrontados com alterações profundas e 
preocupantes neste quadro financeiro e naquilo que tem sido o paradigma mais local.  

As alterações à Lei das Finanças Locais têm sido sucessivas e com constantes restrições impostas em sede 
do Orçamento de Estado, designadamente no que ao modelo e aos critérios de financiamento das 
autarquias diz respeito. Esta situação tem-se traduzido diretamente numa menor repartição dos recursos 
públicos com a administração local e com as consequentes dificuldades no recurso ao crédito como 
instrumento de gestão financeira.  

Por outro lado a crise condiciona fortemente a arrecadação de receitas locais significativas, uma vez que a 
economia local também se recente da situação económica do país existindo grandes constrangimentos aos 
investimentos públicos, e aos investimentos privados, mesmo no território do concelho que tem sido um 
território apetecível.  

Refere que, há dias, quando partilharam os momentos de celebração do vigésimo aniversário da 
Autoeuropa, recordou declarações de um ex-governante do PSD que dizia que a Autoeuropa estava neste 
território por todas condições ligadas ao investimento e à sua boa gestão mas, também, porque o território 
oferecia outros valores que não se esgotavam na empresa e que estavam mesmo para além da empresa tais 
como a sua história, as qualidades ambientais, a localização geográfica, a proximidade a praias de 
excelência, uma serra e uma natureza extraordinária e apenas a vinte cinco minutos da capital. Tudo isto 
define a nossa região, e o nosso território, e em concreto têm também condições objetivas que propiciam o 
investimento e o seu desenvolvimento. 

Por outro lado quando se fala em perspetivar o futuro temos que nos deter neste momento, não sendo uma 
realidade concreta mas uma intenção que nos traz preocupações acrescidas, ao conjunto de medidas que 
foram anunciadas a partir do “livro verde” da reforma da administração local e que algumas delas estão 
plasmadas no Orçamento de Estado, ou pelo menos indicia-se a sua discussão e eventual concretização. 

Estas medidas constituem passos novos e alarmantes no sentido da destruição daquilo que tem sido a 
realidade do poder local democrático, da sua autonomia e dos trinta e cinco anos que há poucos dias foram 
celebrados e deixam fortes preocupações relativamente ao futuro. Aproveita para saudar através dos Srs. 
Membros da Assembleia, eleitos nesta legislatura, mas que podem simbolizar o conjunto dos autarcas que 
têm passado ao longo de trinta e cinco anos nesta casa e que têm contribuído para o poder local que todos 
conhecem, para a qualidade de vida das pessoas e para o desenvolvimento do território de Palmela. 
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A concretização dos cortes nas transferências do Orçamento de Estado, a imposição da redução do número 
de trabalhadores das autarquias, a redução do valor das horas extraordinárias, a redução do número de 
dirigentes, que terão que ser concretizadas nos primeiros seis meses do ano preconizam uma realidade que 
poderá vir a ser bem penalizadora para as populações.  

Este é o enquadramento do Orçamento do próximo ano, um Orçamento de contenção, com a redução do 
investimento e da ação municipal em algumas áreas, centrado, ainda assim, num grande esforço para 
garantir os serviços públicos essenciais, para garantir a limpeza urbana, a manutenção dos espaços verdes o 
abastecimento de água, o saneamento básico mas, também, o funcionamento das escolas, os transportes 
escolares e o funcionamento dos refeitórios.  

Os novos investimentos que se preveem fazer serão os que têm financiamento assegurado e que se 
revelaram essenciais, ou inadiáveis, tendo sido contratados empréstimos bancários ou efetuadas 
candidaturas a fundos comunitários como para o caso específico do centro histórico de Palmela. Aproveita 
para destacar algumas obras que não puderam deixar de adiar como: 

• beneficiações na escola nº 1 de Palmela;  

• concretização de algumas infraestruturas em Poceirão;  

• construção de um projeto que, não sendo uma infraestrutura básica, é uma infraestrutura essencial 
para o nível de vida que se impõe numa freguesia que tem metade da população do concelho que é 
a ciclovia em Pinhal Novo; 

• repavimentação de algumas vias estruturantes, como o caminho 1054 em Vale de Barris, a estrada 
que liga o caminho 1029 e a circular norte à Autoeuropa, mais conhecida por estrada da Setcom; 

• execução de uma rotunda na estrada nacional 379 na zona de acesso à estrada do cemitério; 

• execução de uma obra muito importante, e que se impunha há muito tempo, para concluir o 
perímetro urbano de Palmela com alguma qualidade ao nível das suas infraestruturas, que é a 
drenagem e  a pavimentação da Azinhaga dos Carvalhos. 

Foram estes investimentos escolhidos para financiar através dos recursos financeiros externos do 
empréstimo que foi contratado, e deliberado por esta Assembleia. 

Face à crescente perda de recursos financeiros com redução da receita proveniente dos impostos 
municipais, das taxas de urbanismo e das transferências do Orçamento de Estado, a Câmara Municipal foi, 
ao longo dos anos, fazendo algumas opções objetivas reduzindo despesas de funcionamento em áreas como 
comunicações, rendas limpezas de instalações, consumos vários, medidas que propõem continuar a 
aprofundar com este Orçamento. Para isso contam, naturalmente, com os trabalhadores porque eles são 
sempre o recurso essencial para a concretização de todos os projetos e todos os compromissos que são 
assumidos para com os cidadãos mas também, porque no contexto de grande crise e dificuldade financeira, 
os principais recursos são, ainda mais, os recursos humanos. Será através da intervenção direta, da 
administração direta em algumas obras e com o trabalho concreto dos trabalhadores que irão poder 
concretizar muitos dos compromissos assumidos com a população. Esse papel dos trabalhadores é 
particularmente difícil numa altura em que também os seus rendimentos e os seus direitos são ameaçados, 
reinando um clima de instabilidade e de preocupação a que ninguém pode ser indiferente. 

Numa perspetiva mais financeira refere que o Orçamento para dois mil e doze apresenta um valor global de 
cinquenta e seis vírgula seis milhões de euros, representando uma redução de três por cento relativamente 
ao orçamento inicial de dois mil e onze. O valor da receita orçamentada foi calculada através da aplicação 
das regras previsionais prevista no Pocal, ou seja o cálculo das médias dos últimos meses, tendo-se apurado 
um valor significativo de receitas extraordinárias que, no conjunto, totalizam dezanove vírgula três milhões 
de euros e que resultam essencialmente das taxas de urbanismo que se preveem, quatro vírgula dois 
milhões de euros da utilização de empréstimos bancários, três vírgula um milhões de euros das 
comparticipações do QREN e ainda um vírgula cinco milhões de euros da obra de construção do 
destacamento da GNR de Palmela, sendo uma despesa tem uma contrapartida que é o seu pagamento e 
que entra como receita, e finalmente a utilização de garantias bancárias de Val’ Flores no valor de meio 
milhão de euros.  
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Os impostos diretos apresentam uma diminuição de seis por cento, relativamente ao orçamentado em dois 
mil e onze, sendo que este ainda é o capítulo com maior peso no total da receita. De entre estes impostos o 
mais relevante é o IMI por apresentar o valor mais importante.  

As transferências do Orçamento de Estado significam treze vírgula três por cento do total das receitas, 
totalizando sete vírgula cinco milhões de euros e apresentando uma redução de cinco por cento 
relativamente ao ano anterior. 

As Grandes Opções do Plano apresentam um valor de vinte sete vírgula cinco milhões de euros ao qual se 
deve acrescentar um valor de sete vírgula cinco milhões de euros que traduz o montante dos encargos 
assumidos em anos anteriores que não conseguiram ser pagos e, que, como já tinha acontecido no ano 
anterior transitam para este orçamento. 

Os encargos com pessoal sofrem uma diminuição dez vírgula quatro por cento, relativamente a dois mil e 
onze, que é conhecida e que decorre dos cortes nos subsídios de férias e de natal, e as despesas não 
imputadas às GOP sofrem uma redução de sete vírgula nove por cento. 

Termina a sua intervenção dizendo que, globalmente, as receitas correntes financiam a totalidade das 
despesas correntes cumprindo assim o princípio do equilíbrio orçamental.  

 

Sr. Presidente da Mesa pergunta se algum Sr. Membro pretende intervir. 

 

Sr. Francisco Piteira dos Santos do CDS/PP, diz que relação à proposta em discussão tem algumas 
considerações a fazer. Relativamente ao Orçamento parece-lhes que é um orçamento feito à medida do 
executivo para poder apresentar alguns números que se afigurariam em termos percentuais 
exageradamente elevados, nomeadamente a nível da despesa com pessoal e da aquisição de bens e 
serviços externos, existindo receitas que se presumem que vão até aos vinte milhões de euros, entre taxas, 
empréstimos bancárias e garantias bancárias. 

Trata-se de um Orçamento em termos técnicos apresentável mas que podia ser em termos políticos mais 
explícito se constassem as colunas do ano zero, do ano presente e do ano futuro. É evidente que, 
tecnicamente, os números existem mas não percebem o porquê das receitas que são firmes, como as 
receitas correntes, que têm uma diminuição relativamente ao ano anterior de cerca de cinco milhões de 
euros e o Orçamento, relativamente ao ano transato, só diminuiu três milhões de euros.  

Por outro lado aquilo que é certo é a receita corrente, presumindo porque não há certezas, como é que 
consta no lado da despesa um aumento de cerca de três milhões de euros, na aquisição de bens e serviços 
externos, que não lhe parece correto quando foi dito tratar-se de um orçamento de contenção, dadas as 
grandes contingências que se vivem, e depois o executivo apresenta um Orçamento em que parece que se 
vive na maior das facilidades e que o dinheiro escorre. Não lhes parece correto em abono da transparência e 
em abono da saúde das finanças da autarquia em termos futuros.  

Os encargos com os empréstimos também têm vindo a subir e também sabem que se não houver contenção 
nesse plano, como é que se permitirá apresentar um Orçamento em que se vão buscar novas receitas pelo 
lado dos empréstimos bancários, que será um dos pontos da ordem de trabalho, com a diminuição efetiva 
da receita. Não podem aceitar que estejam a falar de um plano politicamente honesto se a verdade é uma 
diminuição de cinco milhões de euros na receita corrente e aumentos que não são explícitos e explicados, 
em cerca de três milhões. Na página catorze da apresentação refere simplesmente outros trabalhos 
especializados e não concretiza oito milhões e oitocentos mil euros, em serviços de encargos de cobrança de 
receita, quinhentos e noventa mil euros, outros serviços cerca de um milhão de euros, e sempre a subir 
relativamente ao orçamento do ano transato que já foi de contenção sendo que este deveria ser ainda de 
maior contenção mas não é, é de crescimento, talvez estejamos noutro país, não em Portugal, Palmela.    

 

Sr. José Braz Pinto do PS, sobre a proposta em discussão faz a seguinte intervenção: “Já tudo foi dito 
neste sistema político autárquico onde existem dois fóruns de debate. Os Vereadores do Partido Socialista já 
mostraram as incongruências políticas e a manipulação de números que retiram transparência e 
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credibilidade a este Orçamento. Já tudo tinha sido dito pelo PS que, ao longo destes últimos seis anos, tem 
pregado num deserto onde campeiam interesses pessoais, manobras eleitorais, falta de visão estratégica, 
falta de rigor orçamental, perante uma imprensa que nem sempre dá voz clara às oposições. Infelizmente 
tínhamos razão quando anunciávamos os negros dias que o futuro nos reservava e a perda de 
oportunidades, que muitas houve, por parte dos executivos PCP, únicos responsáveis pela situação atual, já 
que gozaram de maiorias absolutas e estáveis nos trinta e sete anos de democracia pós 25 de abril. 
 
A Câmara Municipal de Palmela apresenta-nos um Orçamento para o ano de dois mil e doze de cerca de 
cinquenta e seis milhões de euros. Este valor, um pouco acrescentado, já foi apresentado para o ano de dois 
mil e onze, ainda em curso, e o resultado foram obras adiadas, desde o centro histórico a todas as outras 
que já estavam em Plano Plurianual de Investimentos.  
 
A Câmara teima em inflacionar a perspetiva de receitas. Se analisarmos os orçamentos apresentados desde 
dois mil e nove a concretização dos planos de atividades, ficam muito aquém do inicialmente projetado. 
Muita obra foi prometida, por vezes com interesses eleitorais, que nunca foi concretizada. Como resultado 
desta teimosia, a Câmara chegará ao final de dois mil e onze com encargos transitados na ordem dos sete 
vírgula cinco milhões de euros, consubstanciando uma espiral galopante de endividamento já que, em dois 
mil e onze tinha chegado com seis vírgula quatro milhões de euros e em dois mil e nove, embora de uma 
forma algo encapotada, ficou-se pelos cinco vírgula quatro milhões de euros de dívidas a fornecedores. 
 
É evidente que esta espiral, associada aos crónicos empréstimos de curto prazo, nos finais de anos e com 
despesas acrescidas do décimo terceiro mês, servem para transportar para o exercício seguinte o buraco 
causado por receitas estimadas que à partida se sabe não conseguirem ser realizadas. É evidente que o 
equilíbrio financeiro só é garantido por estas receitas virtuais e que, a menos que haja um milagre, os 
encargos transitados para o ano seguinte vão subir para o próximo Orçamento.  
 
O Executivo, numa clara manobra de engenharia orçamental, para equilibrar a relação receita/despesa, 
depois de um endividamento crescente através de empréstimos avultados que começaram em dois mil e 
sete, contando com o milagre de um possível contra ciclo, numa situação de crise como a que estamos 
atravessando, insere nas receitas cerca de onze milhões de euros em obras licenciadas mas que sabe de 
antemão que não se vão realizar na atual conjuntura. Fez isso o ano passado e nós avisamos do perigo de 
estar a contar com o ovo que a galinha nunca havia de pôr. Leio parte da ata número treze (número de 
azar) de dezassete de Dezembro de dois mil e dez, pagina trinta e dois, em que eu próprio dizia ”...neste 
orçamento prevêem-se receitas de onze milhões de euros gerados no loteamento industrial da Penalva nas 
edificações da plataforma logística e em dois loteamentos urbanos do Poceirão. Não sendo profeta da 
desgraça direi que tais receitas numa época de crise não se vão realizar, são só cosmética de orçamento e o 
défice de cerca de seis milhões e meio de euros que transita para dois mil e onze vai ser aumentado, em 
dois mil e doze estaremos a discutir um défice transitado de mais de uma dezena de milhões de euros...”, 
aqui falhei porque foram sete e meio. A Senhora Presidente disse, vou ler novamente a mesma ata, página 
trinta e nove: “... a plataforma e mais dois loteamentos dos maiores trariam uma receita de dezoito milhões 
de euros, pelo que a previsão foi feita por uma questão de prudência uma vez que algum deles poderá não 
ser concretizado, ou no pior dos cenários nenhum deles”. Pois é Senhora Presidente, acho que nos ficamos 
com o pior dos cenários. E aqui permita-me que lhe faça uma pergunta: Das verbas estimadas, nesta rubrica 
e referentes a estes projetos quanto se realizou? Pelos dados que dispomos acho que pouco ou nada mas, 
apesar de tudo, persiste-se e volta a inserir-se neste Orçamento as mesmas verbas. Para quê? Persistência 
na asneira, demasiada fé em milagres, excesso de engenharia orçamental ou único meio de equilibrar o 
irremediavelmente não equilibrável? 
 
O mais sensato, o mais rigoroso, seria não incluir estas receitas no orçamento e por isso, e face a esta 
situação insustentável, o Partido Socialista de uma forma autónoma, sensata e responsável apresentou uma 
proposta ao executivo no sentido de o Orçamento para dois mil e doze ser na ordem dos quarenta e seis 
milhões de euros. E porquê? Porque em dois mil e onze não atingiremos sequer, os quarenta e cinco milhões 
de euros. O executivo nem respondeu. Fez tábua rasa porque sabia que se o fizesse não teria margem 
contabilística para apresentar qualquer investimento. Daí a nossa convicção de que, no máximo, só se irão 
concretizar as obras ou ações abrangidas por empréstimos. 
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Esta é uma situação que se vem arrastando há anos. Os investimentos têm sido realizados quase 
exclusivamente com o recurso aos empréstimos bancários de que a Câmara se socorreu desde dois mil e 
seis. Teremos quinze anos para pagar todas essas obras já realizadas e entretanto não conseguiremos 
executar mais nenhuma, a não ser que aconteça o tal milagre porque o executivo espera, em contra ciclo à 
crise que vivemos e que, infelizmente, se vai agudizar nos anos mais próximos. 
 
Nos próximos tempos teremos uma diminuição da capacidade de a Câmara fazer face aos seus 
compromissos quotidianos. Não captando receita é impossível assumir despesa. Não captando receita, para 
equilibrar o orçamento, há que reduzir despesa e as reduções ao orçamento atual são fruto da lei do 
orçamento de estado para dois mil e doze com as quais não concordamos, assim como o executivo não 
concorda. 
A trinta e um de Agosto de dois mil e onze estávamos com uma concretização de vinte seis vírgula sete 
milhões de euros num orçamento atual de quase cinquenta e sete milhões de euros. Inconcretizável foi o 
que sempre dissemos, desde há um ano, aquando da discussão do mesmo. 
 
Teimando no erro, a Câmara, espera que as receitas extraordinárias possam aparecer e sustentabilizar um 
orçamento que à partida é fortemente consumido pelos compromissos assumidos com trabalhadores, com 
as empresas intermunicipais, com as rendas de imóveis, com os trabalhos solicitados fora da Câmara, com o 
pagamento dos empréstimos bancários, com a Palmela Desporto e com a Adrepal . De fora fica a juventude, 
a educação, a própria ação social que neste momento deveria ter uma atenção redobrada, porque 
efetivamente a Câmara de Palmela não consegue ter uma ideia. O fracasso das políticas e das opções é 
evidente! 
Preocupante é ainda a incapacidade reinante para alterar o rumo dos acontecimentos. “Afoga-se” o 
orçamento com receitas extraordinárias irrealistas e depois fazem-se discursos miserabilistas condicionados 
pelo estado da economia nacional. Muitas vezes diz a Sra. Presidente que a questão não é “conjuntural mas 
estrutural”, e nós acreditamos que pode ser, mas se o é quem montou a estrutura? Quem mesmo face a 
duas reorganizações orgânicas dos serviços não conseguiu alterar nada? 
 
Há que alterar o curso dos acontecimentos. Responsavelmente, mesmo caindo no perigo da impopularidade, 
mesmo caindo no perigo da deturpação e difamação política, muito comum em alguns partidos, férteis na 
reivindicação mas inaptos para encontrar alternativas realistas, o Partido Socialista propõe algumas medidas 
muito antes de sair o “livro verde”. 
 
No plano do rigor orçamental: 

• Plano de reorganização da estrutura da autarquia com previsão da redução do quadro de pessoal 
pelo recurso à reconversão de trabalhadores e à norma de contratação de dois por cada três 
reformados e redução drástica dos Cargos Dirigentes;  

• Redução do número de vereadores a tempo inteiro pelo recurso a mais vereadores a tempo parcial; 
• Maior redução dos imóveis alocados por reorganização de serviços e dos espaços disponíveis;  
• Rentabilização e rigor na utilização de transportes e equipamentos, recorrendo se necessário à 

descentralização dos mesmos; 
• Rentabilização e redução da energia pública gasta, principalmente em percursos pouco utilizados, 

com substituição gradual por luminárias economizadoras;  
• Reformulação e rigorosa seletividade, tendo em conta as necessidades, o custo e as potencialidades 

do evento, no financiamento das atividades desportivas e culturais; 
• Reformulação do investimento, da atividade e mesmo da existência de projetos não sustentáveis 

(Espaço Fortuna, Palmela Desporto e outros). 
 
No plano da transparência: 

• Elaboração de orçamentos sem receitas não cobráveis e com despesas bem dimensionadas; 
• Redução das publicações da Câmara com acesso às mesmas pelo contraditório das Oposições e de 

sectores representativos da comunidade; 
• Organização de um verdadeiro serviço de apoio à atividade económica, assegurado pela reconversão 

dos técnicos dos quadros da autarquia, com a participação de representantes dos sectores 
económicos com maior implantação no concelho; 
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• Descriminação positiva nos investimentos e na participação nos orçamentos, das freguesias menos 
desenvolvidas ou mais carenciadas. 

 
No plano do envolvimento dos munícipes: 

• Criação de um Conselho Económico e Social, participado por representações dos setores 
económicos, sociais, culturais e sindicais que apoie na feitura e acompanhamento do orçamento 
municipal; 

• Dinamização do voluntariado e da participação das populações na ações de solidariedade, culturais, 
recreativas e mesmo de pequenos investimentos, numa perspetiva de autovalorização. 

 
Há que lutar por mais rigor, maior transparência e mobilização dos munícipes, como o Partido Socialista, 
desde há muito, vem alertando. Há muito que, conscientes destas necessidades, temos apresentado 
sugestões e caminhos alternativos, há muito que face à surdez e obstinação do Executivo, nos vemos 
forçados a votar contra os orçamentos e principalmente contra a prestação de contas da autarquia. Há 
muito que o caminho trilhado pela Câmara, nos leva a um precipício, por nós não desejado. Por isso e por 
um futuro diferente para Palmela, iremos votar contra este Orçamento.” 
 

Sr. Pedro Taleço do PS apresenta cumprimentos e votos de boas festas a todos os presentes. 

Depois da intervenção do líder de bancada gostaria de focar algumas dúvidas, e questões, relativamente às 
opções que são tomadas nas áreas que comportam a educação, a intervenção social, a juventude, a cultura, 
e o desporto. 

Em relação à suspensão do regulamento de apoio ao associativismo gostaria de questionar os valores que 
verifica em orçamento existirem na rubrica de subsídios, nomeadamente na cultura, para instalação e 
atividade cerca de quinze mil e dez mil euros, respetivamente, na juventude oitocentos e oitenta euros e no 
desporto cento e dois mil seiscentos e cinquenta euros. Julga serem valores demasiado elevados para 
ficarem a cargo do tal bom senso de atribuição, dos critérios dúbios e de um regulamento que não existe e 
está suspenso. Em sua opinião em matérias de atribuição de subsídios em relação a parceiros, como as 
associações, deverá haver um cuidado extremo na clareza dos apoios e na descrição dos mesmos. Na 
suspensão do regulamento não existe nenhuma alternativa, nem nenhum mecanismo, que permita a quem 
submete os projetos à Câmara Municipal perceber quais os critérios e não o que foi a simples proximidade, 
ou a simples simpatia, ou a via mais direta de chegar a um qualquer eleito.   

A segunda questão tem a ver com a juventude não pondo em causa o genuíno entusiasmo do vereador do 
pelouro em relação a esta área e algumas intenções politicas, nos atos e desenvolvimento técnico do 
trabalho não se vê nada. Aliás ficou-se hoje a perceber que a juventude, para esta autarquia, não é um 
investimento público primordial passando até pelo caricato de numa revisão orçamental, que ocorreu há 
pouco tempo, ter constado como intervenção social e juventude, diferenciando do resto do social para os 
critérios específicos desta faixa etária, e em que a parte da juventude é totalmente diluída numa divisão de 
intervenção social que, de si, não tem meios para fazer face a nenhuma situação de emergência social nem 
aos compromissos que tem, nomeadamente, com os programas para os idosos. Parece-lhes questionável a 
Câmara não ter nenhum projeto, nenhum plano, nem nenhuma intervenção no caso de emergência nos 
anos que ai vêm. Certamente será uma opção porque ao analisar com atenção o Orçamento percebe-se que 
não havendo dinheiro para a juventude, não havendo dinheiro para a escola da participação, que o Sr. 
Vereador foi falando durante dois anos, para as comemorações do 25 de abril estão previstos quinze mil 
euros, ou seja comemora-se em vez de praticar.  

Os próprios centros de recursos para a juventude vão nesta aglutinação havendo um total abandono no que 
diz respeito à juventude, a uma política de juventude que é alardeada mas que não existe, não é consistente 
e escuda-se em siglas, tendo surgido o OMD e antes houve o CMJ que não é o Conselho Municipal de 
Juventude mas sim Centro Municipal de Juventude. Gostaria, também, de questionar por definição o que 
será um Centro Municipal de Juventude só para perceber o que é.  

Também não se encontra previsto nenhum tipo de investimento, por mais diminuto que seja, em relação a 
uma recomendação que foi aprovada por unanimidade nesta Assembleia, que tem a ver com o cartão 
jovem, e certamente a zero euros nada será feito.  
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A Escola da Cidadania simplesmente desapareceu mas, de certeza, irá arranjar-se algum dinheiro para fazer 
a comunicação do projeto porque o Sr. Vereador virá a seguir dizer que as associações irão fazer às suas 
custas um Março a Partir, o que não será bem assim porque as associações que quiserem irão fazer 
qualquer coisa o que, esta disponibilidade por si, não desculpa a opção de não haver investimento da 
Câmara Municipal uma vez que se trata de uma área demasiado importante.  

Existe ainda outra sigla que é o REAGE, um programa de que não existem números relevantes mas que será 
suposto ajudar os jovens a fazer currículos, que ocorre não se sabe bem quando em algum CRJ perto de si, 
se não estiver a haver o “click” do +60 ou se estiverem a jogar consola. Em sua opinião o lugar mais lógico, 
e com maior impacto, para levar a cabo um programa deste género seria nas escolas secundárias.   

 

Sra. Julieta Rodrigues do PS apresenta cumprimentos e votos de boas festas a todos os presentes. 

Diz que, em seu entendimento, a elaboração do Orçamento e das GOP foi de acordo com as necessidades 
que o executivo foi tomando conhecimento através dos contatos que teve regularmente com a população. 
No entanto gostaria que fossem identificados os projetos resultantes das ações que ocorreram no âmbito do 
Orçamento Participativo e que aconteceram nas várias freguesias. 

 

Sra. Ana Sartóris do BE, relativamente à proposta de Orçamento, e voltando ao que o BE disse há cerca 
de um ano atrás, uma vez mais este não é orçamento do BE pelo que gostaria de colocar algumas questões 
muito concretas ao executivo municipal.  

Começando pela questão do pessoal verifica, e continua sem perceber, a existência de pessoal em qualquer 
situação. Pretende saber qual o vínculo laboral destas pessoas, uma vez que verifica a existência de uma 
redução o longo dos anos e na atual proposta representa uma redução de quarenta e dois por cento, e o 
que consubstancia em termos de trabalhadores.   

Por outro lado as reduções verificadas no pessoal contratado a termo rondam os setenta e três por cento, 
quando no orçamento anterior já tinha havido uma redução de trinta e dois por cento e no orçamento 
imediatamente anterior a esse, uma redução de trinta e seis por cento. Essas reduções do pessoal 
contratado a termo não têm qualquer tipo de correspondência aparente com os contratos individuais de 
trabalho, ou seja o que depreende é que se está a falar de despedimentos. Gostaria de estar a perceber 
mal, mas o que o Orçamento revela é que há uma redução do pessoal contratado a termo que ronda os 
setenta e três por cento.  

Relativamente à redução das horas extraordinárias, cerca de cinquenta e um por cento, gostaria de 
compreender em que serviços é que se irão realizar horas, qual a implicações desta redução no 
funcionamento dos serviços e de que serviços.  

Gostaria de saber o que significa a rubrica abonos para falhas, porque existe um aumento de sessenta e um 
vírgula cinco por cento, que é significativo, para uma coisa que não consegue compreender o que é. 

Ainda relativamente a trabalhadores, e no que respeita à segurança social, o Orçamento revela que há uma 
redução de cerca de cinquenta por cento no subsídio às famílias pelo que gostaria de saber se terá a ver 
com o abono de família. Existe, ainda, uma redução de oito por cento nas contribuições para a segurança 
social e uma redução de doze por cento nos encargos com saúde, redução muito significativa que no atual 
contexto merece preocupação.  

Por outro lado e porque só tem falado de reduções, verifica a existência de um aumento de verbas que lhe 
suscitaram algumas dúvidas como seja o aumento da publicidade, na vigilância e segurança, que crê seja 
em outsorcing, em cerca de quatro por cento, na assistência técnica em sessenta por cento e uma vez mais 
as rubricas dos “outros” onde cabem verbas exorbitantes que carecem de explicação. A verba que lhe 
suscitou maior curiosidade, porque teve o aumento de cento e cinquenta e oito por cento, é a água potável 
para venda. Seria importante perceber o que significa uma vez que tem havido aumento ao longo dos anos 
na ordem dos trinta por cento mas nunca cento e sessenta por cento. 

Pegando em especificidades das GOP há uma redução das verbas destinadas à ação socioeducativa no que 
diz respeito a projetos educativos. Pergunta que projetos eram estes, que atividades teriam as nossas 
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crianças e que deixaram de ter, quem as prestava, quais os efeitos desta redução tão significativa. Gostaria 
que também lhe explicassem a que se deve o aumento da verba destinada ao transporte, porque há um 
aumento de duzentos mil euros.  

Verifica, também, que há uma redução das verbas destinadas à prevenção da saúde. Como a prevenção da 
saúde e promoção da saúde ao nível dos cuidados primários é uma matéria fundamental, e é tão mais 
importante quando os cuidados secundários da doença aguda sofreram com o Orçamento de Estado um 
aumento muito significativo o que torna ainda mais urgente a aposta nas ações de promoção da saúde e de 
prevenção da saúde, gostaria de saber o significa essa redução e que atividades deixaram de ser 
desenvolvidas.  

Relativamente à ação social, comparando com o orçamento do ano transato, não encontra descriminado no 
Orçamento alguns programas, o que não significa que estes programas tivessem deixado de existir mas 
como não vêm mencionados fica a dúvida sobre qual teria sido o seu destino. O programa de apoio aos 
idosos, o programa de apoio aos deficientes e o programa destinado à prevenção de comportamentos de 
risco deixaram de constar em orçamento, existindo ainda uma redução muito significativa da rede social. 

Pegando na intervenção do Sr. Membro Pedro Taleço, que tem a ver com a redução muito expressiva das 
verbas destinadas ao associativismo, seja ao dito cultural, que vê a sua verba cortada para dez mil euros 
quando já era oitenta mil euros, o que distribuído por todos não é muito significativo, e na ordem dos 
cinquenta por cento no que diz respeito ao associativismo desportivo. Pretende saber em que é que esta 
redução resultou e que atividades é que deixaram de existir.  

Para terminar diz que continua sem compreender a política de reabilitação da Câmara Municipal de Palmela. 
O BE defende uma reabilitação destinada à requalificação habitacional dos centros históricos de modo a 
revitalizá-los no sentido de levar gente a morar nesses locais porque acreditam que é assim que se revitaliza 
os centros históricos do país. Por esse facto gostaria de saber que projetos de reabilitação para fins de 
habitação é que a Câmara Municipal tem sobre esta matéria. 

 

Sr. Presidente da Mesa, dá a Sra. Presidente da Câmara para responder às questões colocadas. 

 

Sra. Presidente da Câmara, antes de passar às questões concretas gostaria de fazer um comentário 
geral. Em sua opinião é inconciliável aquilo que os Srs. Membros da Assembleia aqui propõem, ou seja por 
um lado criar-se sentimentos de que as receitas não são concretizáveis e que o Orçamento não é realista, e 
por outro lado interrogar sobre as coisas que deixaram de ser feitas.  

É evidente que num Orçamento que é difícil, que apresenta quebras de receitas tem que se prever menos 
atividade, tem que se fazer opções, e as opções foram feitas em função daquilo que referiu anteriormente. 
Há coisas que são indispensáveis e por esse facto foi decidido manter um nível de qualidade do desempenho 
no que se refere à recolha dos lixos e seu tratamento, ao saneamento, ao tratamento das águas, à 
prestação dos transportes escolares às crianças, aos serviços prestados nos refeitórios, ao número de 
auxiliares que existem nas escolas. Ao assumir estas áreas como indispensáveis fizeram tudo para não cortar 
e desinvestir e por esse facto existem outras áreas que tiveram que ser revistas e apresentam investimentos 
menores. 

Em relação às questões concretas, refere que todos os anos é colocada a questão dos outros serviços 
especializados que são os serviços da Simarsul e da Amarsul e a iluminação pública. No caso concreto da 
Simarsul e da Amarsul houve um aumento significativo dos valores porque existe dívida acumulada a estas 
entidades, por esse facto houve necessidade de aumentar o valor dessas rubricas porque elas contêm os 
encargos assumidos. No final das GPO existe descriminado todas as rubricas orçamentais onde constam 
volumes de dinheiro respeitantes a encargos assumidos e a encargos que transitam por não terem sido 
pagos. Um dos encargos significativos que aí aparece, uma verba de três milhões, trezentos e noventa e 
nove mil, diz respeito à Simarsul e à Amarsul e é por isso que eles crescem significativamente. 

Diz que detesta ouvir os Srs. Membros da Assembleia dizerem que as designações usadas são para 
embrulhar tudo. Esclarece que é o POCAL que obriga a estas designações e que o executivo não inventou as 
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expressões “outros”, “serviços especializados” e “outros serviços especializados”, e que já é, pelo menos, o 
terceiro ano que presta este esclarecimento. 

Refere que percebe uma crítica feita pelo Sr. Membro José Braz Pinto, quando fala em manipulação de 
números porque essa é uma expressão comum. Quando as pessoas querem discutir números é frequente 
acusarem-se mutuamente de os manipular, ou seja de cada um os ler à sua maneira. É assim que lê a 
expressão utilizada da manipulação dos números e por esse motivo não a toma como ofensiva, mas o 
mesmo já não acontece com a expressão que utilizou quando diz “...de um orçamento que claramente 
demonstra e satisfaz interesses pessoais...”, uma vez que não sabe o que isso é e por esse motivo pede 
esclarecimento por de sentir ofendida. Gostaria que o Presidente da Assembleia pedisse ao Sr. Membro José 
Braz Pinto que explicasse o que são os interesses pessoais explícitos no Orçamento. 

Em relação às receitas não realizadas na ordem dos onze milhões de euros, no conjunto da receita 
extraordinária, diz que acha o Orçamento difícil. Afirmou em reunião de Câmara, e sublinha nesta sessão, 
que é um Orçamento que não os pode satisfazer. É o Orçamento possível, mas tem uma característica que é 
ser um Orçamento completamente transparente. Convida os Srs. Membros da Assembleia a consultarem 
outros orçamentos e verem como são tratados aquilo a que se chama encargos transitados. Diz para 
procurarem e quando encontrarem para lhe mostrarem. Diz não conhecer forma mais transparente de tratar 
um orçamento de uma autarquia. Existe uma dívida acumulada, despesa que não conseguiu ser paga 
porque há receita não realizada. Por esse facto na conclusão do orçamento apresentam, em todas as 
rubricas, todos os montantes das despesas que estão por liquidar e que são do ano transato.  

Na proposta estão traduzidos todos os elementos expressivos que dizem respeito ao Orçamento, estão 
identificadas todas as receitas extraordinárias e até se poderia tratar de forma mais global o bolo das 
receitas extraordinárias. Estão identificadas textualmente que as receitas extraordinárias são provenientes 
de um conjunto de loteamentos que vêm explicitados, têm números, só faltando as designações, e cujos 
processos podem ser consultados por qualquer Membro da Assembleia através da sua referência. São 
processos todos aprovados, alguns com alvarás prontos para serem emitidos o que a qualquer momento 
poderá acontecer. 

Os Srs. Membros poderão questionar-se se acredita que neste contexto económico difícil tudo isto irá 
acontecer, ao que responderá que não acredita, mas qual a alternativa se algum deles acontecer e não 
estiver previsto em orçamento? E porque é que não haverão de acontecer alguns para os quais têm todas as 
indicações por parte dos seus promotores de que querem a todo o custo avançar? É evidente que têm a 
noção clara de que não acontecerá tudo, mas também não estão aqui todos os processos. Foram 
identificados dez milhões de euros mas pode afirmar que o valor global do conjunto de processos ronda os 
dezassete milhões de euros, sendo que nalguns deles se prevê a possibilidade de virem a ser pagos em 
prestações, o que acontece frequentemente, e por via desse facto foi apenas contabilizada a primeira 
prestação. Desses dezassete milhões de euros de projetos, alguns deles só com as primeiras tranches 
identificadas, não será completamente irreal dizer que não é impossível que se realizem dez milhões porque 
poderá acontecer. 

Voltando à questão colocada pelo Sr. Membro Piteira Santos, diz que os outros valores estão igualmente 
identificados. Dez milhões serão provenientes das operações urbanísticas, um vírgula cinco milhões será 
proveniente da construção do quartel da GNR, e esse valor terá obrigatoriamente que constar uma vez que 
a obra será submetida a deliberação de Câmara na próxima reunião, e irá entrar como receita, três vírgula 
um milhões de euros serão os valores das obras ao abrigo do QREN, quatro vírgula dois milhões de euros 
dos empréstimos que estão mobilizados e que resultam de obras que estão a ser feitas ou que se iniciarão 
durante o ano de dois e doze. As verbas têm que estar previstas e fazem parte das receitas extraordinárias, 
e até desse ponto de vista a proposta é completamente transparente uma vez que não são confundíveis, 
nem embrulhadas, no valor global da receita. Num Orçamento global de cinquenta e seis vírgula seis 
milhões de euros é referido que dezanove vírgula três milhões são receita extraordinárias devidamente 
descriminadas, pelo que mais transparente acha que não ser possível. 

Em relação à alteração à Lei das Finanças Locais, tem a dizer que os Srs. Membros da Assembleia 
frequentemente esquecem esses dados mas foi graças às sucessivas alterações que tudo aconteceu. Refere 
que no dia anterior ouviu declarações de uma colega autarca Presidente de Câmara, do PS, que dizia que a 
melhor Lei das Finanças Locais que tiveram foi a de mil novecentos e setenta e nove. A partir daí tudo o que 
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aconteceu foi a destruição de algumas das fontes de financiamento das autarquias e da concretização das 
receitas. Fizeram um levantamento de números tendo em conta a alteração ocorrida em dois mil e sete, com 
a alteração do cálculo da Derrama e a redução das transferências do Orçamento de Estado. Só com a 
Derrama, que era uma receita com muito significado, sofreram quebras diretas na ordem dos quarenta por 
cento. Em dois mil e dois a receita foi de oito vírgula quatro milhões de euros, em dois mil e seis cinco 
milhões de euros e em dois mil e dez um vírgula oito milhões de euro, mas não viu os Srs. Membros da 
Assembleia pronunciarem-se sobre aquilo que os partidos deviam ter feito relativamente a esta lei. Os 
principais partidos, que têm capacidade de alterar leis quando querem, não votaram contra apesar das 
preocupações manifestadas pelos respetivos autarcas, ou seja, têm dado aval a leis de financiamento das 
autarquias que subvertem completamente a capacidade e a sobrevivência das mesmas.  

Em relação à Contribuição Autárquica, que passou a ser IMI, até há muito pouco tempo a Câmara de 
Palmela não conseguia atingir os valores que tinha com a Contribuição Autárquica uma vez que a alteração 
da lei foi penalizadora. Em Palmela, em concreto, o facto de não haver uma coisa, que muito têm insistido e 
procurado sensibilizar para a sua necessidade, ou seja um critério na Lei das Finanças Locais que tenha em 
conta o território e que não beneficie só o número de pessoas que habitam o território. O território em si 
tem despesas, tem realidades pesadas de gerir que não são realizáveis se as transferências do Orçamento 
de Estado tomarem só em linha de conta o número de habitantes que o território tem. Têm insistido na 
necessidade desses critérios mas nunca conseguiram ouvir os partidos que têm a maioria, ou as maiorias, na 
Assembleia da República valorizarem estes aspetos.  

Do ponto de vista das receitas que têm vindo a perder nos últimos anos, tinham condições para superar e 
não ficar em nada dependentes da realização dos investimentos urbanísticos porque não defendem, antes 
pelo contrário, sempre criticaram o facto de as autarquias viverem excessivamente dependentes das receitas 
de urbanismo mas para isso tem que haver alternativas. Se acolhem cada vez mais competências, se são a 
frente do serviço publico mais próximo, que ainda hoje presta serviços às pessoas, e se deixam de ter 
receitas e meios financeiros para realizar as competências como é que ficam. É nisto que se tem insistindo 
nos últimos anos uma vez que tem existido uma excessiva dependência do financiamento através das 
operações urbanísticas e o resultado está à vista, acabaram as operações urbanísticas e as receitas das 
autarquias entram em crise profunda. A Câmara de Palmela começou a ter dívidas há poucos anos mas, 
infelizmente, há muitas câmaras que vivem há muito tempo com muitas dívidas. Essa situação não lhe deixa 
nenhuma espécie de regozijo, antes pelo contrário, deixa-lhe uma grande preocupação e a confirmação de 
que o paradigma, o modelo, está errado.  

Em relação à educação mantiveram-se os valores e as alterações havidas estão relacionadas com alguns 
projetos educativos que, não sendo da responsabilidade da autarquia, são apoiados ou não. As próprias 
escolas têm revelado cada vez menos meios, e cada vez menos condições, para fazer os seus próprios 
projetos educativos. No fundo a questão é que estão cada vez mais dependentes financeiramente da própria 
autarquia para realizar projetos educativos. Foram mantidos projetos essenciais, como é o caso do 
Fantasiarte, que pese embora as opções difíceis que têm vindo a fazer, insistem na sua realização a par de 
outros projetos que são marcantes. 

Quanto à ideia da reconversão da estrutura orgânica, também ouviu dizer que era uma reconversão com 
uma significativa redução dos dirigentes, tendo sido sublinhado o facto de se pretender que fosse feita uma 
reconversão com base na mobilidade interna e na preparação dos próprios trabalhadores para 
desenvolverem outras atividades, mas continua-se a apostar numa coisa que contestam que é a redução do 
número de dirigentes. Refere que os dirigentes das autarquias são trabalhadores essenciais e não são uma 
espécie de diretores gerais que estão num sítio qualquer com imensos meios e recursos à sua disposição e 
que contribuem apenas para onerar a estrutura. Gostaria de sublinhar que uma parte significativa dos 
dirigentes tem atualmente, relativamente aos seus vencimentos de carreira, diferenças de apenas cem ou 
duzentos euros. Diferenças destas e por outro lado carregar responsabilidades imensas, ilimitadas em muitas 
situações, carregar a tarefa de implementar e aplicar SIADAP muitas vezes em centenas de trabalhadores, 
ter que responder perante tudo e mais alguma coisa a qualquer momento e a qualquer hora. A propósito 
deste tema gostaria de citar o lamento feito por um Presidente de Câmara, da CDU, que dizia que em dez 
anos teve doze inspeções. Uma situação destas significa ter trabalhadores e trabalhadores, a trabalharem 
diariamente durante muito tempo do ano para responder às inspeções, com todos os elementos que são 
solicitados. Hoje em dia ser dirigente na administração pública, e particularmente nas autarquias locais, é 
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qualquer coisa de muito pouco gratificante do ponto de vista material, de resto é uma função muito digna e 
muito reconhecida, pelo menos pelos autarcas. Quando se fala da redução significativa do número de 
dirigentes não será por uma questão de poupança significativa nos encargos financeiros com pessoal nem 
por uma melhor organização do trabalho para responder melhor às necessidades dos munícipes. Se 
atualmente já há dirigentes que em certas áreas têm grande dificuldade em dirigir cem trabalhadores, então 
passaremos a ter dirigentes com trezentos, quatrocentos e até seiscentos trabalhadores porque terão que se 
juntar algumas áreas operacionais. Se, eventualmente, se passar à tal realidade de ter um diretor de 
departamento e seis chefes de divisão, que era aquilo que a Câmara de Palmela teria direito de acordo com 
os cálculos do livro da reforma da administração local, o diretor de departamento teria novencentos 
trabalhadores para gerir e que seriam divididos pelos chefes de divisão. Pergunta se alguém tem a convicção 
que esta situação é realista e se poderão trabalhar com mais qualidade? Se assim for, lamenta que tenham 
esta visão.  

No que respeita à Palmela Desporto informa que não faz parte dos projetos despesistas. A Palmela Desporto 
é reconhecida pelo “livro branco” das empresas municipais como uma empresa que cumpre rigorosamente 
com todos os aspetos e em todos os indicadores que são avaliados. Diz ainda que não estavam no estado 
do país, ou seja tratados como lixo, naquilo que diz respeito à Palmela Desporto.  

Falando do Conselho Económico e Social para o Orçamento, recorda que quando foi implementado o projeto 
do Orçamento Participativo os Srs. Membros da Assembleia fizeram severas críticas dizendo que os eleitos, 
vereadores e membros da Assembleia Municipal, tinham competência para votar e decidir e agora propõem 
a criação de uma nova figura. Diz que aceita a criação de todos os conselhos, mas será necessário um 
bocadinho de bom senso em relação às expetativas que se irão criar às pessoas com o modelo de um 
conselho participativo. Atualmente existe uma parcela muito significativa da receita da autarquia que está 
afeta a despesas que não são contornáveis e que não podem ser os cidadãos a decidir, a não ser que os Srs. 
Membros da Assembleia achem que se deva sujeitar à votação da população, por exemplo, a mobilidade de 
trabalhadores entre serviços. Diz ter muitas dúvidas que seja isso que queiram, como também tem muitas 
duvidas que com a pouca capacidade de investir, razão pela qual se interrompeu para reavaliação o projeto 
do Orçamento Participativo, não seja um bocadinho demagógico perguntar às pessoas o que é que querem 
que se faça.  

A título de comentário refere que municípios que inovaram relativamente ao orçamento participativo e 
começaram a pôr pequenas verbas à discussão dos cidadãos, fazem-no de uma forma que não é mais séria 
do que aquela que o executivo fazia sem pôr dinheiro à discussão uma vez que se discutem parcelas do 
orçamento que são ínfimas relativamente ao orçamento global. Na nossa autarquia sem se discutir parcelas 
do orçamento, discutiam-se opções e até houve várias obras. As únicas obras que hoje são possíveis de 
realizar são aquelas que se conseguiram fazer aprovar em empréstimos bancários ou as que foram 
financiadas pelo QREN. Deste modo não tem sentido ir perguntar às pessoas se querem que realizemos esta 
ou a outra obra, quando à partida já se sabe que são obrigados a realizar uma determinada e que não 
existem condições financeiras para realizar qualquer outra que as pessoas venham a escolher.  

Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Membro Pedro Taleço, informa que os subsídios não ficarão à 
mercê do bom senso e que far-lhe-ia bem participar de vez em quando nas reuniões de Câmara porque aí 
perceberia que são tomadas decisões e são votados os subsídios que são atribuídos ao movimento 
associativo. Por outro lado se participasse, na sua condição profissional, nas reuniões do movimento 
associativo a que tem acesso perceberia, também, que muitos dos critérios para o apoio são definidos com o 
movimento associativo e por serem definidos dessa forma têm legitimidade de serem partilhados e 
participados por todos. Quando os subsídios são levados a reunião de Câmara e sujeitos ao sufrágio 
daqueles que têm competência para decidir, que são os eleitos, fazem-no naturalmente não só com essa 
convicção como com esse dado objetivo que resulta da partilha das opções estratégicas do município. Em 
sua opinião participar em reuniões, nos conselhos municipais que se realizam, nos fóruns, nas reuniões 
temáticas é uma forma de perceber aquilo que é discutido com as associações. Como se pode ver na 
proposta os apoios ao movimento associativo foram muito reduzidos, estando previstos cerca de duzentos 
mil euros para a área da cultura e para a área do desporto cerca de seiscentos mil euros, que significam os 
valores dos protocolos com os clubes. Na área da cultura são uma parte significativa dos projetos já 
contratados, não se prevendo novos projetos, e uma vez que havia compromissos assumidos pelo município 
acharam que tinham que os honrar e fazer um esforço. Como referiu publicamente mesmo que isso 
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contribuísse para aumentar a dívida do município acharam que, enquanto entidade pública, sendo uma 
pessoa de bem tinha a obrigação de tentar cumprir os seus compromissos para com os clubes e com as 
associações, nomeadamente com os que tinham contratos programa mesmo assim muito reduzidos. Tudo 
aquilo que aparece em verbas destinadas à cultura e ao desporto basicamente é o que está garantido em 
contratos programa e isso foi partilhado com o movimento associativo, sendo que no meio de todas as 
dificuldades compreenderam que definindo critérios mínimos esses deverão ser honrados, 
independentemente de todo o movimento associativo solicitar transportes para as suas atividades e não 
existirem condições para os satisfazer.  

Em relação às questões do pessoal colocadas pela Sra. Membro Ana Sartóris, e a exemplo do que já foi 
explicado no ano transato, o pessoal noutra situação é o pessoal que não tem vínculo à Câmara e está ao 
seu serviço. Dá como exemplo o Dr. José Monteiro que é dirigente na Câmara de Palmela mas pertence ao 
quadro de outra câmara, mas que em termos financeiros é encargo da Câmara de Palmela. Trata-se de uma 
situação prevista na lei que não sendo uma avença, não sendo um contrato a termo, não pertencendo ao 
quadro, é considerado pessoal noutra situação a par dos trabalhadores que estando em estágios em período 
probatório poderão, ou não, ficar na autarquia. É verdade que existe uma redução dos contratados a termo 
porque, na generalidade, passaram a efetivos e o número de efetivos decresceu pela via das aposentações, 
não existindo despedimentos na autarquia a não ser um ou dois casos decorrentes de processos.  

Houve um decréscimo em cinquenta por cento nas horas extraordinárias em toda a estrutura, e na 
proporção que entenderam, que corresponde às dificuldades orçamentais. Refere que, com a proposta de 
redução das horas extraordinárias, irão deixar de fazer algum trabalho que só podia ser feito em horas 
extraordinárias, significando uma quebra no trabalho e na atividade habitualmente desenvolvida.  

A quebra de cinquenta por cento na segurança social tem a ver com o facto de haver uma redução dos 
vencimentos baixando automaticamente os encargos com a segurança social, sendo que a própria 
segurança social reduz a comparticipação às famílias. 

O aumento significativo nos encargos com assistência técnica, vigilância, publicidade tem a ver com 
encargos transitados do ano anterior que têm que ser pagos pelo que não há um aumento objetivo, antes 
pelo contrário. No caso da vigilância até existe uma redução porque deixaram de ter contratos de vigilância 
em alguns pontos da Câmara Municipal. O caso dos transportes é diferente porque tem a ver com o 
aumento de circuitos. 

Por último a questão do preço da água potável tem a ver com o abastecimento que é feito em certas pontas 
do concelho por concelhos vizinhos, nomeadamente pelo Barreiro e por Setúbal, e por isso a água tem 
custos muito mais elevados resultando nesse aumento. 

 

Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP, informa que irá fazer uma abordagem muito geral focada em 
sugestões e questões. Recorda que nas últimas sessões havida sobre o tema, o CDS/PP deu o benefício da 
dúvida ao executivo da Câmara mas, neste exercício, não lhes parece ter havido o cuidado acrescido na 
clareza da apresentação e na gestão do Orçamento.   

Propõem que o Orçamento seja acompanhado pelo histórico do ano em curso uma vez que permitiria uma 
melhor análise de todo o documento.  

Refere terem uma preocupação em relação às expetativas das receitas extraordinárias de dezanove três 
milhões de euros que não resulta de atividade corrente e o facto de ser extraordinário quer dizer que só 
ocorre uma vez isolada e será este ano, com uma expetativa elevada de dez milhões de euros em taxas de 
urbanismo que lhes parece bastante considerável face à crise que o país atravessa. Julgam que deveria ser 
um ano de contenção mas não é o que verificam no Orçamento.  

Assinala, também, o facto de ser o ano anterior às eleições e terá que se fazer algo, assumindo à partida 
que poderá estar a ser “mauzinho” mas é uma dúvida que fica para o tempo esclarecer.  

Diz que nem tudo é penalizador para este Orçamento, uma vez que a despesa com salários diminui dez por 
cento. No entender do CDS/PP era expetável que todo o Orçamento deveria diminuir no exato valor dessa 
percentagem, mas a redução verificada é de apenas três por cento. Se for tida em conta a inflação a 
diminuição da despesa é muito próximo de zero. 
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É de opinião que na proposta deveria ter que se justificar tudo pelo que pretende saber se, no caso dos dez 
milhões de euros de taxas de urbanismo, a especificação dos loteamentos é a que está na folha referida pela 
Sra. Presidente. 

Nos outros trabalhos especializados já foi referido que está considerada uma verba de oito milhões, 
oitocentos e cinquenta mil euros, que corresponde a metade dos gastos com o pessoal, e também foi 
esclarecido que o POCAL obriga a esta denominação e terá que ser a especificação transposta para este 
documento. Sabe-se, também, que dessa verba cerca de três vírgula um milhões de euros serão para a 
Amarsul e Simarsul, no entanto restam cinco milhões e setecentos e cinquenta mil euros pelo que propõem 
a especificação deste valor que pelo POCAL não é obrigatória.  

Propõe ainda o CDS/PP que dever-se-ia ter a comparação de todas as rubricas em formato de mapas do 
orçamento previsto para 2011 e do orçamento real de 2011.  

A última questão tem a ver com os trabalhos executados fora da Câmara Municipal. Gostaria de saber se os 
técnicos da Câmara, com valências de arquitetura e engenharia, não poderiam tomar a responsabilidade da 
execução de alguns projetos que eventualmente sejam adjudicados fora. É uma dúvida que se lhe coloca 
porque julga que se poderia utilizar técnicos da Câmara para se desenvolver algum tipo de projetos, mas 
pode estar enganado.     

 

Sr. José Cardoso do PSD, refere que ao longo dos últimos nove anos acompanhou o trabalho da Câmara 
Municipal não só como Membro da Assembleia mas, também, como presença quase assídua às reuniões de 
Câmara.  

Não tem dúvidas nenhumas que existirão poucas câmaras no distrito que façam o trabalho que a Câmara de 
Palmela fez no tocante ao apoio associativo, à educação e às crianças, recordando que nalgumas sessões da 
Assembleia Municipal chegou a dizer que a Câmara apoiava financeiramente algumas atividades que em sua 
opinião deveriam pertencer à sociedade civil. 

Conhecendo aquilo que foi o passado, e a realidade atual, a proposta de Orçamento e as Grandes Opções do 
Plano apresentada deixa-lhe, indiscutivelmente, muitas preocupações. Diz não ter dúvida nenhuma que as 
preocupações do executivo são muito superiores às suas mas sempre acompanhou uma Câmara com um 
dinamismo, uma atividade e receitas louváveis e é sempre muito mais difícil a quem tinha disponibilidade 
financeira para fazer obra ficar de repente sem essa possibilidade. Por um lado deixa de ter as receitas 
provenientes dos loteamentos e por outro lado não vai receber do Estado as transferências necessárias. 

Recorda que em determinada altura afirmou que, em sua opinião, a Câmara tinha um quadro de pessoal 
muito pesado e, atualmente, reconhece que é verdade. Com a atual situação financeira a Câmara poderá 
não fazer investimentos, poderá cortar apoios de vária ordem mas não conseguirá cortar os encargos 
assumidos com o pessoal. Diz estar preocupado com os milhões a menos que irão entrar nos cofres da 
autarquia e que põem tudo em causa. Põem em causa obras, obrigações que são os serviços públicos 
essenciais, os encargos assumidos e as responsabilidades da autarquia.  

Termina dizendo que a presente proposta de Orçamento e GOP é a que mais dificuldade lhe trouxe em 
votar, pelo que a bancada do PSD se irá abster nesta matéria. 

 

Sr. Pedro Taleço do PS, em relação à intervenção da Sra. Presidente gostaria de esclarecer que não 
confunde participação com assistência.  

Em relação aos fóruns que acontecem nas escolas secundárias para se encher com turmas, é do seu foro 
pessoal saber aquilo em que participa, que lhe interessa e em que quer estar, pelo que não percebeu de 
todo o comentário feito.   

Quanto à questão profissional ainda menos percebeu mas estará disponível dentro do seu horário de 
trabalho, uma vez que trabalha na Câmara de Palmela, para esclarecer, não as relacionadas com a 
Assembleia, a eventual questão a que se quis referir. 
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Enquanto dirigente associativo, cooperativo e gestor de uma empresa que até é uma rádio, participa onde 
bem entende e como é do conhecimento da Sra. Presidente onde realiza trabalho. Refere que, ainda há bem 
pouco tempo, a Câmara Municipal de Palmela apresentou um espetáculo aos idosos que tem assento 
também nesse trabalho. 

Termina dizendo que participa nos momentos que escolhe e não naqueles onde a Câmara Municipal de 
Palmela acha que precisa de mais número.   

 

Sr. José Braz Pinto do PS, refere que a Sra. Presidente deve ter ouvido mal o que disse mas, como está 
escrito, irá repetir: “Já tudo tinha sido dito pelo PS que ao longo destes últimos seis anos tem pregado num 
deserto, onde campeiam interesses pessoais, manobras eleitorais, falta de visão estratégica, falta de rigor 
orçamental...”, referência que não é dedicada à Câmara mas a todo um universo de um concelho e a Sra. 
Presidente não pode ser tão ingénua que não acredite que mesmo na opção de voto há muitas vezes 
interesses pessoais. 

Gostaria de aproveitar a oportunidade para falar de um assunto que o deixou preocupado e para mais 
quando a Sra. Presidente refere que a Câmara tem que obviar às coisas mais importantes nomeadamente à 
recolha de lixo. Refere que há alguns dias leu no jornal que a Amarsul estaria em risco de insolvência fruto 
das dívidas que todas as câmaras têm. Diz que recolher o lixo é bom, mas haveria que obviar que a Amarsul 
não tivesse uma rotura por culpa partilhada por todos. 

Refere que quando fala de manipulação, fala em números que se tratam para fazer engenharia financeira. 
Há que haver receitas para cobrir as despesas porque o orçamento tem que ter a mesma soma do lado das 
receitas como do lado das despesas. Se existem muitas despesas tem que se arranjar uma receita para 
cobrir as despesas, se não se arranjar vai-se acreditando nalguns milagres que poderão acontecer. Caso 
aconteçam pode-se sempre retificar o orçamento, como no ano em que a Câmara fez sete alterações ao 
orçamento e não foi por isso que as coisas não correram. 

Gostaria de realçar que não concorda com o “livro verde” nomeadamente quanto à capitação das chefias, no 
entanto, desde princípio, toda a gente reconheceu que numa comparação efetuada entre cinco câmaras 
mais ou menos parecidas, Abrantes, Alcobaça, Mafra, Montijo e Palmela, a nossa era aquela que tinha mais 
despesas com pessoal e com despesas correntes. Em sua opinião um só diretor de departamento para 
Palmela é insuficiente, sendo preferível que não haja nenhum e que haja só chefes de divisão. Se criticam o 
“livro verde”, e não abrindo a discussão, é porque a reforma administrativa parece que é feita a régua e 
esquadro e não funciona.  

Diz não ter dúvidas que em determinada altura se caiu no facilitismo em relação aos cargos dirigentes, e 
isso não aconteceu só em Palmela. É do conhecimento da Sra. Presidente que exerceu o cargo de chefe de 
divisão na Câmara de Setúbal, onde dirigia três serviços, chefiava cerca de trezentos trabalhadores e quando 
saiu foi substituído por três chefes de divisão. Uma conclusão se poderá tirar, ou era muito bom ou os três 
chefes de divisão não eram necessários, uma vez que não foi por esse facto que a higiene e limpeza, os 
jardins e os cemitérios passaram a funcionar melhor. 

Referiu a Sra. Presidente que a Palmela Desporto cumpre todos os requisitos. Será por essa a razão que não 
está na lista das empresas que tinham de desaparecer, sendo certo que não sendo auto sustentável terá 
que sobreviver sempre com subsídios da Câmara.  

Quando criticam o Orçamento Participativo, fazem-no porque acham que ele não era tão participativo como 
deveria ser. Quando se partia para a discussão de obras elas já estavam quase inseridas em orçamento e 
havia pouca margem de manobra. A Sra. Presidente fez referência a algumas câmaras e talvez uma delas 
tenha sido a Câmara de Lisboa onde são votados alguns empreendimentos que a câmara leva a efeito. Pode 
ser pouco, mas há uma votação, uma escolha e cumpre-se a escolha. 

Por último quanto fala em reconversão dos trabalhadores não pede para transformar um profissional que 
recolhe o lixo em chefe de gabinete ou em secretário. É evidente que mercê da estagnação da construção, 
que pouco tem a ver com a crise mas muito mais com a saturação do parque habitacional, a Câmara de 
Palmela que tem inúmeros técnicos na área da engenharia e da arquitetura, que eram necessários para 
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analisar e acompanhar os projetos, terá que reconverter esses trabalhadores. Seria uma boa altura para pôr 
esses técnicos a fazer mais planos de pormenor e a planificar doutra forma.  

Para terminar gostaria de dizer que não tem dúvida que os encargos irão subir, porque num Orçamento em 
que o equilíbrio só se consegue por receitas que na realidade não se irão verificar é evidente que o 
transporte de encargos para o ano seguinte irá aumentar constantemente, o que é grave. Para solucionar 
este problema será preciso puxar pela imaginação e não se poderá sempre dizer que não a todas as 
sugestões que são feitas. Alguma coisa terá que se fazer porque senão o caminho é para a ruina e o PS não 
terá nenhum prazer nisso. 

 

Sr. Francisco Piteira dos Santos do CDS/PP, gostaria de acrescentar algumas questões que preocupam 
a bancada do CDS/PP uma vez que se está a discutir o Orçamento em termos futuros.   

Refere que foi apresentado há cerca de um mês um documento, que não sendo discutido disponibiliza 
alguns números, que é o relatório do ROC. Na parte final do relatório é dito que a trinta de junho de dois mil 
e onze o limite ao endividamento líquido já tinha sido ultrapassado, e é de seis milhões quinhentos e oitenta 
e três mil euros, e que o endividamento médio e a longo prazo apresentava uma margem de um milhão e 
quinhentos mil euros face ao limite previsto. Uma vez que estão a discutir o Orçamento para dois mil e doze, 
seria bom que esses números fossem esclarecidos e se soubesse se transitaram para o Orçamento ou se no 
segundo semestre de dois mil e onze essas questões foram resolvidas.  

Outra questão que lhes parece preocupante é o facto de se dizer que se o Município, em trinta e um de 
dezembro, exceder o limite de endividamento líquido de acordo com a lei 55-A/2010 e o previsto no nº 2 do 
artº 37 da lei das finanças locais terá que reduzir pelo menos dez por cento do excesso em cada um dos 
anos, pelo que gostaria de saber se essa situação está contemplada no Orçamento.   

Relativamente à questão das finanças locais, e do prejuízo que advém para o município, refere que existem 
tantos outros municípios com tão parcas receitas, que estão em situação marginal de interioridade, mas que 
apresentam bons resultados. Com certeza não farão magia mas sim bons orçamentos e era isso que a 
bancada do CDS/PP gostaria que acontecesse em Palmela até porque existem condições para que isso 
aconteça. 

Existe outro um aspeto neste Orçamento, já focado em orçamentos anteriores, em que é apenas 
apresentado como uma fonte de receita a construção do quartel da GNR esquecendo os anos anteriores e os 
benefícios sociais que esta infraestrutura traz para o concelho. Parece-lhe pouco dizer só isso dadas as 
dificuldades que atualmente o país atravessa. Seria bom que se dissesse que é o Governo do PSD-CDS/PP 
que irá ter a coragem de disponibilizar, já em dois mil e doze, um milhão e meio de euros para a obra, um 
pouco mais do previsto no orçamento de dois mil e onze.   

A terminar refere que o CDS/PP só poderá votar contra este Orçamento, porque a ordem das prioridades do 
plano plurianual de investimento e a seleção desses mesmos investimentos não lhes merece concordância, 
continuando a rejeitar uma politica orçamental de mera aparência apresentando consecutivamente 
orçamentos com montantes de despesa de investimentos totalmente irreais e taxas de execução 
completamente marginais.     

 

Sra. Ana Sartóris do BE, refere que a sua intervenção tem a ver com questões que ficaram por esclarecer, 
nomeadamente o que são os abonos para falhas e em relação às horas extraordinárias gostaria de perceber 
que serviços deixam de as poder fazer. 

Relativamente à questão da precariedade gostaria de recordar que há dois anos atrás a Assembleia 
Municipal aprovou uma moção, apresentada pelo BE, no sentido de ser elaborada uma listagem exaustiva de 
todos os trabalhadores em situação de precariedade quer no quadro da Câmara Municipal, quer na empresa 
municipal Palmela Desporto e ainda nas Juntas de Freguesia. A Assembleia Municipal aprovou não só que 
esta listagem fosse entregue como, também, na sua sequência fosse criada uma determinada comissão. 
Dois anos depois continuam sem receber essa listagem, independentemente de, por várias vezes, ter ouvido 
dizer que não existem precários no concelho de Palmela no que diz respeito aos serviços municipais. No 
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entanto, junto do movimento de precários, ouviu dizer que eles existem havendo até denúncias, 
relativamente à Palmela Desporto, às quais a Câmara de Palmela não respondeu. 

Percebeu que questão da água potável tem a ver com o abastecimento de água de outros municípios, que 
por acaso são da cor política da CDU, pelo que gostaria de saber o que é que diferencia a política da CDU 
num concelho e noutro relativamente à aplicação de taxas tão diferentes da água resultando numa diferença 
tão significativa no que diz respeito às verbas que lhe são destinadas. 

Para terminar e porque é sempre bom lembrar quando se fala de bom exemplo de Orçamento Participativo, 
e Lisboa é um bom exemplo, que o BE esteve na vanguarda desse projeto em Lisboa o que muito a orgulha.  

 

Sr. Presidente da Mesa dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara. 

 

Sra. Presidente da Câmara, em relação à intervenção da Sra. Membro Ana Sartóris reafirma que na 
Câmara Municipal de Palmela não existem trabalhadores em situação precária mas sim em situação de 
contrato a termo, que não é trabalho precário, e também algumas situações de avença. Caso haja alguma 
denúncia de uma situação de trabalho precário, seja na Câmara seja na Palmela Desporto, sugere que a 
identifique e a partir daí haverá uma resposta. Na Palmela Desporto existem técnicos que prestam serviço à 
hora, e têm outras atividades no exterior, não tendo ocupação permanente na empresa municipal pelo que 
não será sobre essas situações que recaem as denúncias de trabalho precário. 

Quanto à questão da água, informa que as tarifas da água são matéria de competência municipal e cada 
município define o seu valor em função dos rácios que entende ter presentes e muitas vezes até do 
histórico. 

Dizia o Sr. Membro Piteira Santos que lhe parecia pouco a referência feita ao quartel da GNR, pelo que 
poderá fazer outra referência que achou ser muito despropositada em sede de Plano de Atividades. Assim 
sendo poderá dizer que depois de uma luta incessante das autarquias, de uma compilação de números por 
parte das forças da ordem, de um contrato programa assinado ainda com o Governo do PS, de todas as 
diligências efetuadas pela Câmara Municipal, do terreno adquirido, os técnicos municipais tiveram que 
trabalhar meses em torno do projeto que foi apresentado por parte da tutela, um suposto projeto-tipo, e 
que teve que ser reformulado para dar lugar a um edifício e não uma “barraca”. Depois de tudo isto o Sr. 
Membro Piteira Santos ainda achará que é pouco dizer-se que a Câmara Municipal irá construir o quartel da 
GNR que é uma obrigação do MAI? Diz que não é alarmista nem anda a “gritar aos sete ventos” a questão 
da criminalidade no nosso concelho, e a forma como tem aumentado, mas fê-lo nos sítios certos e a prova 
está à vista, a concretização da obra. 

Depois há o reverso da medalha que são os desinvestimentos como é o caso do centro de saúde do lado sul 
em Pinhal Novo. O Ministério da Saúde reconheceu que era impensável que num território como o a 
freguesia de Pinhal Novo cinquenta por cento da população, em média, estivesse sem médico de família, 
porque em alguns pontos concretos do território esses valores são imensos e nem sequer existem condições 
para acolher os médicos porque não há espaços. No concreto o centro de saúde do lado sul desapareceu do 
PIDAC e de acordo com informações recebidas também as obras a cargo da “Parque Escolar” previstas para 
o concelho serão suspensas, que apesar de ainda não ser um dado garantido fica a preocupação. 

Em relação às questões do endividamento líquido refere que ou é cumprido ou sendo ultrapassado terá que 
ser pago durante o ano seguinte. O problema que se poderá colocar não será pela via dos empréstimos 
bancários, porque aí está abaixo dos limites, mas pelo aumento da dívida a fornecedores. Se não se 
conseguem arrecadar as receitas necessárias alguma coisa irá ficar por pagar. Refere que no ano passado, e 
há seis meses atrás, essa situação não se colocava mas com a alteração que foi introduzida em sede de 
Orçamento de Estado ficarão, provavelmente, nessa situação. 

De qualquer modo gostaria de chamar a atenção aos Srs. Membros da Assembleia para dois raciocínios que 
lhe parecem importantes de serem feitos em matéria de números. Olhando para o Orçamento, na sua 
globalidade, os Srs. Membros poderão dizer que se trata de um Orçamento enorme mas se, se, retirar os 
dezanove vírgula três milhões de euros que são receitas extraordinárias, e acontecem numa determinada 
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conjuntura, esgotando a receita mal estejam concretizados fica-se com um Orçamento muito mais baixo. Por 
outro lado se, se, retirar encargos que estão transitados fica ainda mais baixo.  

Se a análise for feita rubrica a rubrica verificar-se-á que em áreas muito significativas e com verbas 
expressivas existem quebras importantes. Nas instalações municipais a redução é de setenta e seis por 
cento, em relação à aquisição e reparação de máquinas e viaturas é de vinte e quatro vírgula sete por cento, 
quanto à informação e comunicações são menos vinte e oito vírgula sete por cento, no que respeita aos 
sistemas de informação menos onze vírgula quatro por cento, no atendimento municipal menos quarenta 
por cento, as atividades das relações públicas e atos protocolares têm menos trinta e um por cento, quanto 
a algumas intervenções na área da construção e ampliação do parque escolar são menos cinquenta e nove 
por cento, a saúde ocupacional, que é um projeto muito importante, tem menos onze vírgula sete por cento, 
a área dos projetos verdes espaços verdes e paisagismo tem menos trinta por cento, as infraestruturas de 
arruamentos, área onde ainda se mantêm grande investimentos, foi reduzida em sessenta e cinco por cento 
e os sistemas de drenagem têm menos dez por cento. Todos os exemplos referidos demostram bem os 
cortes muito significativos que tiveram que se efetuar nas mais variadas áreas. É verdade o corte referido na 
área da juventude, que é uma percentagem altíssima mas em valores que já eram muito baixos, o que não 
quer dizer que as ações acabem porque em muitos casos são feitas com os recursos das próprias 
associações. Refere que na área da promoção turística onde tem sido feito um grande trabalho houve um 
decréscimo de dezassete por cento e os valores apresentados são muito baixo. Chama ainda a atenção para 
o facto dos projetos transnacionais e os projetos de cooperação, que não tendo valores muito elevados, 
sofreram uma redução na ordem dos oitenta por cento. 

Se o Orçamento for analisado com atenção, e não agarrando os números grosseiramente, verifica-se que se 
trata do mais pequeno dos últimos anos, mas que reflete o efeito de projetos e obras que vinham 
contratualizados de outro ano, através dos fundos comunitários ou de empréstimos aprovados, acrescido de 
sete vírgula cinco milhões de encargos transitados.  

Diz que houve um raciocínio feito que não concorda e que tem a ver com a comparação com câmaras, que 
em alguns dos exemplo citados não são comparáveis. Refere que Mafra tem várias empresas municipais, ou 
seja tem vários serviços em “outsourcing”, que não são serviços da câmara municipal e não estão 
contabilizados no seu orçamento. A Câmara do Montijo tem uma realidade completamente diferente uma 
vez que tem serviços municipalizados à parte, ou seja existe um conjunto de despesas de pessoal que saem 
do cômputo geral da estrutura reduzindo o número de trabalhadores da câmara e o mesmo aconteceria se 
Palmela tivesse serviços municipalizados. Quando se faz uma comparação é preciso perceber se é feita entre 
coisas comparáveis, o que não é o caso. 

Em relação à reconversão de trabalhadores diz ser uma medida importante, o que não significa que reduza o 
número de trabalhadores nem os encargos, e sem sombra de dúvida já estão a trabalhar nesse sentido. O 
quadro de pessoal comporta poucos engenheiros, e sempre houve grande dificuldade em recrutar estes 
técnicos chegando a haver concursos desertos, ou quase, ao contrário de arquitetos uma vez que são eles 
que, essencialmente, tratam dos projetos na área do urbanismo. Atualmente muitos projetos já são feitos 
internamente, são fiscalizados e corrigidos, o que acontece é que nos projetos existem especificidades que 
requerem equipas multidisciplinares que os serviços não dispõem pelo que se tem de contratar esses 
serviços no mercado.  

Em relação à Simarsul e Amarsul, e para um melhor esclarecimento, sugere a consulta das páginas 
cinquenta e três e cinquenta e cinco onde estão as rubricas orçamentais e um quadro geral explanando o 
que diz respeito àquilo que aparece classificado com outros trabalhos especializados. Em relação à 
iluminação pública é na página cinquenta e nove.  

Refere que foram “empurrados” para o modelo dos sistemas multimunicipais, sendo que na altura as 
câmaras insurgiram-se contra essa situação, pelo Sr. Ministro José Sócrates que impôs uma série de 
limitações às autarquias que não entrassem nos sistemas multimunicipais, e até outros modelos 
organizativos, quando eles existissem. O que acontece é que os sistemas multimunicipais têm desde logo 
um modelo e um cálculo, critérios de financiamento e até de funcionamento, que obrigam a encargos que 
atualmente são incomportáveis. Ao somar-se as despesas com a Simarsul e a Amarsul verifica-se que são 
mais de dez por cento das despesas da autarquia com correspondência às receitas diretas e não às receitas 
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extraordinárias. Assim sendo será impensável no futuro ter dois sistemas multimunicipais a consumir mais 
de dez por cento dos recursos, só que não podem sair porque os custos são brutais.  

O Estado continua a ser maioritário nestes sistemas e tem obrigação de ajudar a encontrar uma saída para 
esta situação. Enquanto os municípios tiveram dinheiro os sistemas funcionaram porque os municípios 
sempre pagaram, atualmente os municípios deixaram de ter dinheiro e os sistemas, como é evidente, 
entraram em colapso. Trata-se de um problema de fundo e não só da Câmara de Palmela, que tem feito 
acordos de pagamento com a Amarsul e com a Simarsul para ir amortizando a divida. Termina dizendo que 
esta situação tem que ser alterada porque não é sistema a autarquia levar o tempo a pagar dívida atrasada 
e a contrair dívida no presente e no futuro.            

 

Sr. José Braz Pinto do PS, pergunta se é ou não verdade que Palmela nunca teve nenhum aterro 
sanitário, nunca teve uma estrutura autónoma de recolha e manuseamento do lixo e serviu-se durante anos 
do aterro sanitário de Setúbal. Deste modo Palmela não tinha outra saída senão aderir a um sistema 
qualquer, porque ela própria não tinha estrutura de acondicionamento e tratamento do lixo, ou então tinha 
que construir o aterro sanitário com todos os encargos que isso acarretaria.  

 

Sra. Presidente da Câmara, diz que quando chegou à Câmara de Palmela já existia a Amarsul e não tem 
conhecimento do tempo em que Palmela depositava em Setúbal, mas sabe que é verdade. A questão que se 
colocou na altura era outra porque, de entre os modelos de organização, poderiam existir sistemas 
multimunicipais e sistemas intermunicipais. Recorda-se de ter participado na discussão quando foi criada a 
Simarsul porque, à época, tentou-se não repetir o erro da Amarsul. A título de exemplo refere que na 
Simarsul foram obrigados a constituir um sistema multimunicipal porque foi claro dizer-se que quem não 
estivesse integrado num sistema multimunicipal não teria acesso a fundos do fundo de coesão, que era a 
principal fonte de financiamento desses investimentos. Se isso não acontecesse as autarquias teriam que se 
constituir em associação e recorrer à banca, pelo que em sua opinião não houve outra saída.   

 

Sr. José Charneira da CDU, refere que os municípios do Alentejo constituíram um sistema intermunicipal 
e andaram cinco anos sem conseguir financiamentos, até que tiveram que entrar no sistema multimunicipal 
do grupo Águas de Portugal obtendo assim os financiamentos e fazendo obra. 

 

Não havendo mais intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo 
sido aprovada, por maioria, com 14 votos a favor da CDU, 8 votos contra (6 do PS e 2 do 
CDS/PP) e 3 abstenções (2 do PSD e 1 do BE). Aprovado em minuta. 

 

 

Ponto Três – Empréstimo bancário de curto prazo, no valor de 2 milhões de euros 

 

Sr. Presidente da Mesa dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara. 

 

Sra. Presidente da Câmara diz que aguarda pedidos de esclarecimento.  

 

Sr. Presidente da Mesa pergunta se alguém tem alguma questão a colocar.  

 

Sra. Ana Sartóris do BE, refere que há um ano atrás foi apresentada uma proposta semelhante pelo que 
gostaria de tentar perceber porque é que é uma situação recorrente e se não poderia ser contemplada em 
sede de Orçamento.  
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Sr. Presidente da Mesa, dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara para responder às questões colocadas. 

 

Sra. Presidente da Câmara, informa que o empréstimo de curto prazo é aprovado com o Orçamento mas 
não é uma receita, razão pela qual não pode ser integrado. Neste tipo de empréstimo são definidos alguns 
rácios legais sendo que ainda poderiam contratar mais algumas centenas de milhares de euros. Não 
existindo saldo ao transitar de ano não existem receitas em tesouraria para fazer face às despesas dos 
primeiros meses, uma vez que as principais receitas começam a chegar em meados do ano. Assim o 
empréstimo de curto prazo serve para fazer face a essa falta de receita e tem que ser pago até final do ano. 
Como de há dois anos a esta parte estão a transitar com encargos ainda por pagar, têm que se socorrer 
deste empréstimo que na prática é um empréstimo à tesouraria.   

 

Não havendo mais intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo 
sido aprovada, por maioria, com 15 votos a favor (14 da CDU e 1 do BE) e 10 abstenções (6 do 
PS, 2 do PSD e 2 do CDS/PP). Aprovado em minuta. 

 

Sr. Raul Cristóvão do PS apresenta cumprimentos a todos os presentes. 

Informa que o Partido Socialista se absteve na votação da proposta porque se está em presença dum ato de 
gestão. Estão conscientes que o dinheiro é fundamental para pagar despesas correntes e imediatas de início 
do ano, porém ficam preocupados por, sistematicamente, a Câmara ter de recorrer a estes empréstimos e 
pensam se porventura se justificaria que, nos próximos, se antevissem estas situações reduzindo ou fazendo 
desaparecer este tipo de empréstimos. Verificam que em dois mil e onze foram transitados encargos de seis 
vírgula quatro milhões de euros, em dois mil e doze os encargos ascendem a sete vírgula cinco milhões e a 
probabilidade é que estes encargos transitados continue a crescer e sejam difíceis de gerir. Pensam que é 
importante, uma vez que a economia local é fundamental que seja dinamizada porque é geradora de 
empregos a montante e a jusante, que a Câmara faça um plano, e um esforço significativo, de pagamento 
aos fornecedores nomeadamente aos locais. Sabem que é difícil, e que a situação é difícil, mas também 
sabem que os fornecedores locais são fundamentais porque geram pequenos empregos e é muito 
importante que a Câmara tenha isso em atenção.     

 

 

Ponto Quatro – Mapa de Pessoal para o Ano de 2012 e Regulamento Interno de Funções e 
Tarefas 

 

Sr. Presidente da Mesa dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara. 

 

Sra. Presidente da Câmara, diz que gostaria de sublinhar alguns aspetos da proposta uma vez que se 
trata duma matéria difícil de interpretar.  

O mapa de pessoal apresenta novecentos e noventa e dois postos de trabalho, atualmente ocupados por 
trabalhadores em exercício efetivo de funções. Existem menos treze postos de trabalho do que no ano 
transato devido a aposentações. A proposta inclui trinta postos de trabalho desocupados que são mantidos 
nesta proposta visando a respetiva ocupação, nomeadamente em caso de eventual ocupação por via dos 
procedimentos concursais que estão em curso. Prevê-se, ainda, a criação de dez postos de trabalho mas ao 
mesmo tempo a extinção de outros dez postos que significa a comunicabilidade entre carreiras, tendo já 
existido mobilidade durante o ano. 

Muito importante é a apresentação do mapa, com um conjunto de dados que explicam a extinção e a fusão 
das antigas carreiras, cerca de mil e setecentos, para as agora três carreiras de regime geral. Um dos 
quadros apresentados permite fazer a equivalência entre quem faz o quê e que classificação tem. Informa 
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que dos novecentos e noventa e dois trabalhadores que aparecem no mapa, catorze são a termo, e ainda 
outro dado que consta mo mapa, por não ser obrigatório, que são as avenças em número de dezasseis. 
Trata-se de avenças em áreas como a jurídica, da saúde, do planeamento, da informática, animadores e 
gestores de candidaturas. 

Espera que o mapa síntese agora apresentado seja bastante claro por se tratar de um mapa de controlo. O 
quadro síntese contém toda a informação, referindo os lugares ocupados, os lugares vagos, os lugares a 
extinguir e a criar e os outros, que são quarenta e lugares, que incluem os trinta dirigentes que estão em 
funções mais dezassete pessoas noutras situações. Essas pessoas exercem funções na autarquia mas 
pertencem aos quadros de outras autarquias e ainda as requisições de outros serviços. No ano transato 
eram chamados de cativos e os Srs. Membros da Assembleia fizeram o reparo que não gostavam do termo, 
mas era o termo que se usava na altura, tendo sido substituído para tornar mais claro.  

Termina dizendo que tentaram prestar uma informação o mais clara possível, sendo que também é 
fornecida informação sobre a descrição do conteúdo funcional genérico e o conteúdo funcional especifico ou 
seja a equivalência entre as imensas carreiras que existiam antigamente e as três carreiras que existem 
atualmente. 

 

Sr. Presidente da Mesa pergunta se alguém tem alguma questão a colocar. 

 

Sra. Ana Sartóris do BE, refere que no ano transato o BE absteve-se na votação pela falta de condições 
de legibilidade da documentação, congratulando-se que essa situação tenha sido não só alterada como 
amplamente melhorada.  

 

Terminadas as intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo sido 
aprovada, por maioria, com 17 votos a favor (14 da CDU, 2 do CDS/PP e 1 do BE) e 8 
abstenções (6 do PS e 2 do PSD). Aprovado em minuta. 

 

Sr. Raul Cristóvão do PS, apresenta declaração de voto dizendo que se congratulam com o documento 
apresentado que é um trabalho tecnicamente diferente para bastante melhor. Trata-se de uma melhoria 
fundamentada nos fundamentos da proposta havendo mais transparência e rigor. Reforçando o que foi 
reafirmado pelos vereadores do PS, em sessão de Câmara, afirmam que na sua declaração de voto contra o 
esforço de contenção e uma melhor gestão reflexiva às necessidades. Contudo, como já foi referido pela 
Sra. Presidente, não fazendo parte tecnicamente deste quadro, ou deste documento, pensam que seria 
correto arranjar uma forma para que todos tivessem conhecimento, porque careciam dele, dos diferentes 
recursos humanos que são adstritos às avenças, aos prestadores de serviço e a todos os outros, e ainda ao 
critério das horas extraordinárias, das ajudas de custo, de subsídios de turno, eliminação e atribuição das 
formas de regalia, critérios de distribuição de viaturas, plafons de telemóvel e outros. Existe um conjunto de 
situações que tenderiam a tornar a coisa mais transparente e ajudava a que as pessoas tivessem noção 
exata do pessoal que ou trabalha ou desenvolve tarefas na Câmara, pelo que seria interessante que isso 
fosse feito. Termina dizendo que acham que foi dado um passo muito grande com o presente documento 
em relação aos anteriores.  

 

   

Ponto Cinco – Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia do Município 
de Palmela para o mandato 2009/2013 – atualização 

 

Sr. Presidente da Mesa dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara. 

 



 

                    Mandato 2009/2013 
Ata N.º 20 

   
MOD AMPF009 Pág 35/40 

Sra. Presidente da Câmara, informa que a proposta foi discutida com as Juntas de Freguesia tendo 
havido da parte das mesmas um sinal de preocupação pelo facto de a proposta conter alguma redução nas 
transferências de verbas que são efetuadas pelos protocolos que estão delegados.  

Genericamente foi feita uma redução da ordem dos cinco por em algumas áreas que não sofriam alteração; 
noutras áreas como é o caso da rede viária foi feito um acerto dos quilómetros que ainda necessitam de ser 
intervencionados pelas juntas; no caso das escolas foi feito um corte mais significativo na área da 
conservação, na ordem dos vinte por cento, porque entendem ser um valor muito significativo e que seria 
possível reprogramar e analisar em conjunto algumas intervenções mais dispendiosas; foram também 
alterados os valores para a conservação de calçadas e conservação de placas toponímicas porque neste 
conjunto de trabalhos também é possível reprogramar por parte das juntas realizando uma menor 
quantidade de trabalho, sendo que ficou sempre acordado que haveria espaço para repor valores caso o 
acordado fosse ultrapassado.  

Em relação aos restantes protocolos para os equipamentos desportivos, os espaços verdes, recolha de 
monos, mercados (nos custos indiretos), tentaram o esforço mínimo a efetuar pelas juntas com a redução 
de cinco por cento que corresponde à redução das transferências do Orçamento de Estado para a Câmara. 

Existe uma única alteração de protocolos concretamente com a Junta de Freguesia de Pinhal Novo que 
deixará de ter a sinalização vertical uma vez que, na atual conjuntura, os serviços municipais têm condições 
para executar os trabalhos com alguns ganhos de eficiência. 

A terminar refere que foi mantido o que se encontrava acordado no anterior protocolo compreendendo a 
manifestação de grande dificuldade das Juntas de Freguesia para continuarem a concretizar as 
competências que estão descentralizadas.   

 

Sr. Presidente da Mesa pergunta se alguém tem alguma questão a colocar. 

 

Sr. José Braz Pinto do PS, sobre a proposta em discussão faz a seguinte intervenção: “A proposta que 
nos é apresentada, no mínimo parece ser contraditória. Começa por tecer os maiores elogios às parcerias 
locais e ao papel das Juntas de Freguesia, colocando a Câmara de Palmela como pioneira desse mecanismo 
de “modernização e descentralização de serviços públicos “. Mais à frente diz retirar a sinalização vertical a 
Pinhal Novo por “considerar que os Serviços Municipais têm melhores condições para assumir esta 
competência”. Uma dúvida me fica: Porque é que a Câmara demorou tanto tempo para chegar à conclusão 
de que tem melhores condições para executar este trabalho? Ou a Junta é incompetente para realizar este 
trabalho bem e célere ou a Câmara gere mal as suas competências. 
 
Depois diz-se “ … as reduções de verbas verificam-se em áreas em que é possível obter ganhos de eficiência 
e reprogramar os trabalhos a executar sem prejuízo para as populações...“. Mas fico confuso, já o ano 
passado foram reduzidas verbas porque as Juntas não executavam a totalidade dos trabalhos acordados. 
Nessa altura não se mediram os possíveis ganhos de eficiência? 
 
Parece-me que a Câmara quer dizer que a descentralização é boa mas as Juntas, pelo menos em alguns 
trabalhos não têm competências para os mesmos ou serão os meios que lhes faltam? Mas a quem 
competiria apetrechar as Juntas com competências e meios para executar cabalmente os trabalhos 
descentralizados? Julgo que aqui e pelo menos por esta vez a culpa não será dos sucessivos Governos 
Centrais. Competia tão-somente à Câmara ou será que a Câmara copia os Governos que critica e delega 
competências sem delegar os meios para os executar? 
 
Isto é um ciclo vicioso, os Governos retiram verbas aos municípios e estes retiram-nas às Juntas. É que 
numa casa onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão. 
 
Ainda outra questão de primordial importância. Seguiu-se um critério de equidade, valorizando e 
quantificando as tarefas e trabalhos que podem ser mais onerosos em função das realidades de cada 
freguesia. Há pouco a Sra. Presidente, referindo-se num outro aspeto aos critérios de avaliação da atribuição 
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de fundos às autarquias, dizia que também era preciso ter em conta os territórios. Neste caso concreto as 
Juntas também têm que ter em conta os territórios porque há trabalhos que uma Junta pode fazer mais 
facilmente porque tem mais concentração habitacional e outras têm muito mais dificuldades. Aqui a Câmara 
não criou esta diversificação e por isso a equidade que aparece pode não ser tão equitativo quanto isso.   
 
Não percebemos e gostávamos que nos fosse explicado qual a razão por que havendo mercados municipais 
em duas freguesias – Pinhal Novo e Poceirão, esta última não tem qualquer protocolo nesse sentido. É a 
Câmara que se responsabiliza pela sua conservação? É a freguesia que não quer ter protocolo que 
certamente minorava as despesas que tem? 
 
Finalizando e por respeito à Presidente da Junta de Freguesia da Marateca, nossa camarada Fernanda 
Esfola, ir-nos-emos abster nesta matéria deixando no entanto, como é hábito do Partido Socialista, liberdade 
de voto aos nossos deputados municipais.” 
 

Sra. Maria Fernanda Esfola do PS, queria relembrar, ou lamentar, mais uma vez que sendo a freguesia 
de Marateca uma das freguesias de maior área, e a que fica mais distante da sede do concelho, é a que ao 
longo dos anos tem tido menos investimentos por parte do Município.  

Mesmo tendo mais protocolos de delegação de competências é a que menos verbas recebe, porque isso se 
traduz em menos infraestruturas, pelo que irá ser muito difícil com cento e vinte mil euros e cento e trinta e 
quatro km2 de área resolver, ou tentar minorar, as necessidades da população da freguesia de Marateca. 

Apesar de ir votar favoravelmente os protocolos, porque tem liberdade para isso, vota lamentando que isso 
aconteça porque a freguesia mais rural do Concelho de Palmela tem muito mais necessidades que as outras 
e isso devia ter sido tomado em conta e não ter sofrido os mesmos cortes que as outras freguesias com 
mais população.  

 

Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP, diz que ao analisar o quadro da proposta repara que a Junta de 
Freguesia de Palmela, independentemente de ser a segunda com maior população no concelho, é também a 
segunda com menos dotação de verba não tendo protocolos no âmbito da rede viária, higiene e limpeza. 
Deste modo gostaria de saber se esse facto terá a ver com a proximidade à sede do concelho e se essa será 
a justificação para atribuição de menor verba.  

 

Sr. José Charneira da CDU, gostaria de lembrar que as competências são da Câmara e por opção política 
foram estabelecidos esses protocolos, uma vez que as freguesias estando mais próximas das populações 
terão melhores condições para prestar esses serviços, de forma mais rápida e com menores custos 

Daquilo que conhece de protocolos de várias câmaras os de Palmela são os mais claros, uma vez que está 
tudo estipulado com um caderno de encargos e um conjunto de obrigações, e deveres, que os envolvidos 
têm que cumprir e cada qual sabe o que fazer.  

No caso concreto da Junta de Freguesia do Pinhal Novo, em relação à questão da sinalização vertical, terá a 
ver com a conjuntura atual e com a disponibilidade de meios e de pessoal que a Câmara tem neste 
momento uma vez que o número de obras diminuiu. Em sua opinião não terá melhores mas sim mais 
condições para realizar essa tarefa não sendo necessário delega-la na Junta de Freguesia e esse facto só 
terá que ver com a conjuntura, sendo que a situação poderá ser alterada no futuro se assim se entender. 

Quanto a Marateca, diz perceber a posição da Sra. Presidente da Junta, mas há alguns dados que não se 
podem deixar de ter em conta e um deles tem a ver com o número de habitantes que a Marateca tem. 
Refere que no próximo ano Marateca irá receber do Orçamento de Estado noventa e dois mil seiscentos e 
dezassete mil euros e dos protocolos da Câmara cento e vinte e um mil e sete euros. Se, se, fizer o rácio da 
população, a média por habitante do orçamento de estado é de vinte e um euros e dos protocolos da 
Câmara é trinta e dois euros e oito cêntimos.  

Em termos dos montantes dos protocolos só a freguesia do Poceirão é que está acima de Marateca, 
recebendo trinta e oito euros por habitante, todas as outras freguesias estão abaixo significando que a 
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Câmara tem em consideração a ruralidade e a dimensão do território. Por esse facto é que a verba atribuída 
a cada habitante nesse território é claramente superior às outras. A título de exemplo informa que a média 
para Palmela é de sete euros por habitante, Pinhal Novo é dez euros e oito cêntimos e Quinta do Anjo 
catorze euros e oito cêntimos, como se poderá verificar para Marateca e para Poceirão é o dobro. 

Outro dado que gostaria de realçar é que ao comparar o quadro da proposta verifica-se que há uma 
diferença entre a freguesia do Poceirão e a freguesia da Marateca que tem a ver com a rede viária. 
Enquanto o Poceirão irá receber noventa e um mil euros, Marateca receberá trinta e dois mil euros que está 
diretamente relacionado com o número de quilómetros de aceiros e arruamentos em terra batida de cada 
uma das freguesias. Apesar de não possuir dados tem quase a certeza que, neste momento, os caminhos 
alcatroados na freguesia da Marateca serão superiores aos da freguesia do Poceirão e daí a diferença. 
Mesmo retirando o valor da rede viária a média na Marateca é de vinte e quatro euros por habitante e a do 
Poceirão é de dezoito euros e oito cêntimos por habitante. Termina dizendo que Marateca não tem culpa 
mas a sua população são três mil e seiscentos habitantes, pelo que analisando o rácio parece-lhe que apesar 
de receber menos na globalidade o mesmo não acontece na média por habitante.  

 

Sr. Valentim Pinto da CDU, refere que o processo de delegação de competências baseia-se em três 
princípios que, em sua opinião, são defensáveis: um é o princípio da adesão livre, outro é o princípio da 
equidade dos critérios e outro elemento importante, que consta no documento, que é a possibilidade de 
haver alguns ajustamentos aos plafonamentos que estão definidos.  

No caso concreto de Quinta do Anjo, no que respeita à toponímia, tinham um plafonamento de mil metros 
quadrados possíveis de repavimentar e baixou-se para oitocentos metros quadrados, valores que oscilam 
dependendo das roturas o que não significa que se tiverem necessidade de repavimentar para além dos 
oitocentos metros quadrados o não façam. A Câmara compromete-se a ressarcir, de acordo com os 
protocolos, naquilo que ultrapassar esse plafonamento, baseando-se sempre num diálogo prévio entre a 
Câmara e a respetiva Junta no sentido de ser redefinido esse mesmo plafonamento. 

Em termos de protocolos as questões são absolutamente transparentes, em sua opinião a questão principal 
é o problema de financiamento das Juntas de Freguesia, a sua autonomia politica e a sua dignificação que 
não existe. As Juntas de Freguesia correm o risco de estar na dependência política das Câmaras Municipais, 
tal como foi referido nos relatos feitos no congresso da ANAFRE por Presidentes de Juntas de Freguesia do 
norte e centro dos pais, em sua opinião corajosos, que de uma forma muito clara diziam que eram 
discriminados relativamente aos protocolos de acordo com o facto de estar no poder o PS ou o PSD, o que é 
grave. 

No que respeita aos protocolos em discussão nunca houve o mínimo indício de serem criticados por essa 
razão, esse é um elemento que também os diferencia relativamente a outras autarquias e a outras forças 
politicas. 

Relativamente ao FFF (Fundo de Financiamento das Freguesias) e ao caso concreto da Quinta do Anjo diz 
que a freguesia cresceu quarenta por cento, sendo a que concelho mais cresceu, e está com doze mil 
habitantes sendo considerada uma área mediamente urbana mas é aquela que menos verba recebe do FFF, 
o que é absurdo. Recebe apenas mais três mil euros que Marateca, que é um contrassenso. Não se percebe 
como é que uma freguesia com doze mil habitantes, uma área de cinquenta e dois metros quadrados e que 
é a terceira tanto em número de habitantes como em área no concelho pode estar na cauda do FFF. Trata-
se de um critério inexplicável do ponto de vista da objetividade que as avaliações devem ter em conta, como 
a densidade populacional, área e características do território. 

Termina dizendo que é óbvio que tudo isto é um constrangimento para as Juntas de Freguesia, e para a 
Quinta do Anjo também não deixará de ser, e compreendem o quadro de restrições que a própria autarquia 
tem porque todos perdem e sobretudo perdem as populações, e aí a responsabilidade não é nem das 
Câmaras Municipais nem das Juntas de Freguesia.  

Sra. Maria Fernanda Esfola do PS, diz não estar minimamente preocupada com a freguesia do Poceirão, 
nem o que tem a mais ou a menos que a da Marateca, preocupa-a sim a sua freguesia. É evidente que não 
pode sequer fazer comparações entre Marateca e Poceirão porque o investimento que tem sido feito nestas 
duas freguesias é do conhecimento geral e tem sido muito pouco ao longo dos anos. 
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É claro que não conseguem atrair população, nem nunca mais terão tanta população como as outras 
freguesias, porque não têm oferta de bons equipamentos sejam eles culturais, sociais nem sequer 
desportivos. Em sua opinião apesar de estarem bem situados geograficamente, e bem servidos de 
transportes e acessibilidades, não conseguem atrair população devido à falta de oferta dos equipamentos 
que referiu. 

 

Sr. Presidente da Mesa, dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara para responder às questões colocadas. 

 

Sra. Presidente da Câmara, refere que todas as discussões são possíveis até porque os protocolos são 
coisas muito objetivas e tratam da transferência de competências especificas da Câmara Municipal para as 
Juntas de Freguesia, com uma verba associada, onde se propõe que realizem uma determinada tarefa 
transferindo para isso o valor adequado.  

Em sua opinião não há nos protocolos nenhuma tentativa de compensar eventuais outras assimetrias que 
existam entre as freguesias porque não é nessa sede que elas podem ser compensadas. Essa compensação 
é feita com o próprio investimento da Câmara, que na realidade existe porque se, se, procurasse ter uma 
tradução dos investimentos no peso que eles têm “per capita” provavelmente alguns locais não eram 
dotados de água nem esgoto porque não faria sentido.   

O que pretenderam fazer com a quebra de cinco por cento foi procurar algum equilíbrio para compensar a 
situação financeira da Câmara uma vez que é a quebra das transferências do Orçamento de Estado, e ainda 
alguns acertos pontuais nos protocolos que têm que ver com a própria execução por parte das Juntas. Quer 
isso dizer que se as Juntas provarem que precisam de executar mais, a Câmara fará o esforço de 
comparticipar e receberão com base naquilo que vierem a executar. 

Diz que, sem contrariar os indicadores apresentados pelo Sr. Membro José Charneira, o número final que 
possuem indica um corte que, em média, é superior a cinco por cento mas nas freguesias de Marateca e 
Poceirão é onde é menor, sendo que é maior, e bem mais significativo, em Quinta do Anjo, em Pinhal Novo 
e em Palmela.  

Termina dizendo que é o que pode ser feito no contexto do Orçamento e dos meios atualmente disponíveis 
porque se tivessem outros podiam até estar a discutir outras transferências de competências para as Juntas 
de Freguesia do concelho.  

 

Terminadas as intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo sido 
aprovada, por maioria, com 20 votos a favor (14 da CDU, 1 do PS, 2 do PSD, 2 do CDS/PP e 1 do 
BE) e 5 abstenções do PS. Aprovado em minuta. 

 

Sra. Ana Sartóris do BE, apresenta declaração de voto dizendo que o sentido de voto do BE advém do 
que cada Presidente, que aqui representa a freguesia, negociou com a Câmara em relação à matéria dos 
protocolos. Se todos os Presidentes de Juntas de Freguesia tiverem uma visão favorável, e votarem 
favoravelmente os protocolos em discussão, o BE não teria como não viabilizar a proposta. 

  

 

Ponto Seis – Proposta de alteração ao Plano Diretor Municipal – Perímetro Urbano de Fernando 
Pó 

 

Sr. Presidente da Mesa dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara. 
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Sra. Presidente da Câmara, diz tratar-se de uma proposta muito simples mas que reputam de muito 
importante. No fundo trata-se de uma pequena alteração ao perímetro urbano de Fernando Pó para poder 
contemplar a ampliação da casa Ermelinda Freitas, que na prática irá incidir mais ou menos sobre três 
hectares transformando aquilo que é atualmente um espaço agroindustrial em espaço urbano e que deverá 
ser espaço industrial para contemplar o alargamento da adega. Já foi efetuada a consulta pública, a CCDR 
deu parecer favorável pelo que se propõe à Assembleia que delibere favoravelmente. A terminar informa 
que, pela urgência e pelo investimento que está em causa, a presente proposta foi separada das propostas 
que podiam ser tratadas no âmbito da revisão do PDM em curso e tratada isoladamente. 

 

Sr. Presidente da Mesa pergunta se alguém tem alguma questão a colocar. 

 

Sr. Gonçalo Santos do PS apresenta cumprimentos a todos os presentes.  

De imediato apresenta a seguinte intervenção: “Pela importância reconhecida ao setor vitivinícola e pelo 
incremento que este significa face à situação da economia local e até mesmo nacional, o sentido de voto da 
bancada do PS será favorável à proposta apresentada. Contudo alerta-se para uma questão de equidade no 
tratamento dos autores do mesmo setor.  

Ao atentar sobre as alterações propostas ao PDM, nomeadamente ao perímetro urbano de Fernando Pó, 
verifica-se que estas concedem essencialmente a adega Casa Ermelinda Freitas, que tem que se fazer a 
ressalva, tem vindo a ser pioneira e que se tem assumido como um importante polo de desenvolvimento do 
próprio setor trazendo deste modo prestígio ao Município.  

Chamamos porém a atenção da Câmara Municipal para as queixas de alguns pequenos vinicultores que 
muitas vezes vêm nos processos burocráticos, de legalização das suas adegas, um impedimento ao 
desenvolvimento da sua atividade.  

Tendo Palmela recebido recentemente o galardão de Capital do Vinho, não faz sentido que existam este tipo 
de descontentamentos por parte dos atores deste setor.  

Como tal o Partido Socialista solicita deste modo à Câmara, e ao atual executivo, que se assumam como 
facilitador minimizando tanto quanto possível estes processo burocráticos como forma de apoio aos demais 
atores deste setor apelando para um tratamento de equidade.” 

 

Sr. Presidente da Mesa, dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara para responder às questões colocadas. 

 

Sra. Presidente da Câmara, gostaria de clarificar que a Câmara Municipal tem noção, e tem presente, de 
uma parte dos constrangimentos que existem ao licenciamento destas unidades.  

Acontece que, em muitos dos casos, se tratam de situações completamente diferentes, existindo uma 
grande dificuldade da adaptação à legislação atual que fez as adegas serem integradas na legislação da 
indústria normal existindo muitas unidades que não conseguem cumprir com os requisitos necessários a 
esse licenciamento.  

Outras adegas deparam-se com outras situações como em pleno espaço agro-florestal onde não se pode 
isoladamente, porque não faria sentido, “pintar” pequenos perímetros industriais.  

A presente situação é diferente uma vez que o perímetro urbano existe, que é o perímetro urbano de 
Fernando Pó, e o que se passa é que a Casa Ermelinda Freitas tem os dois edifícios mais importantes em 
pleno perímetro urbano pretendendo-se alargar ligeiramente, em mais três hectares, para comportar uma 
ampliação.   

A terminar a sua intervenção refere que existem problemas que têm dificuldade em resolver, e alguns que 
não conseguem, mas procuram apoiar os produtores na fase da instrução de processo acompanhando da 
melhor forma possível e tentando resolver problemas que apareçam. Para isso foi criada regulamentação 
própria na tabela de taxas para um tratamento mais favorável a este tipo específico de unidades industriais.  
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Terminadas as intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo sido 
aprovada, por unanimidade, com 25 votos a favor (14 da CDU, 6 do PS, 2 do PSD, 2 do CDS/PP 
e 1 do BE). Aprovado em minuta. 

 

 

Ponto Sete – Prorrogação das Medidas Preventivas para a área de intervenção do Plano de 
Pormenor de Reconversão Urbanística da AUGI da Quinta do Canastra Terrim – Pinhal Novo 

 

Sr. Presidente da Mesa dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara. 

 

Sra. Presidente da Câmara, em relação à proposta informa que os trabalhos estão em curso sendo 
necessário prorrogar por mais um ano as medidas preventivas estabelecidas no sentido de concluir o plano 
que já está na sua fase final. 

 

Sr. Presidente da Mesa pergunta se alguém tem alguma questão a colocar. 

 

Não havendo intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo sido 
aprovada, por unanimidade, com 25 votos a favor (14 da CDU, 6 do PS, 2 do PSD, 2 do CDS/PP 
e 1 do BE). Aprovado em minuta. 

 

Sr. Presidente da Mesa aproveita a oportunidade para desejar votos de boas festas a todos os presentes. 

 

Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a sessão cerca das 02,00 horas do dia 17 de 
Dezembro de 2011, tendo sido lavrada a presente acta, que eu Simplício Joaquim Guerra Piteira redigi e 
subscrevi. 

 

Palmela, 17 de Dezembro de 2011. 

 


