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Mandato 2009/2013 

Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Palmela 

Realizada no dia 23 de fevereiro de 2012 

Ata N.º 21 

  
 
Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro de dois mil e doze, 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 – Alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais – Dispensa de caução nos 
termos do artigo 49º da Lei das AUGI 

 

Ponto Três – Alteração ao empréstimo de longo prazo n.º 003.07173460096 

 

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: 

• Sra. Ana Cláudia Romão Manuelito Nunes dos Santos, da CDU 

 

Presentes, em representação do Executivo Camarário: 

• Sra. Presidente Ana Teresa Vicente 

• Sr. Vereador Álvaro Amaro 

• Sra. Vereadora Adília Candeias 

• Sr. Vereador Adilo Costa 

• Sr. Vereador Luís Miguel Calha 

• Sr. Vereador José Carlos de Sousa 

• Sra. Vereadora Maria da Natividade Coelho 

 

Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa dá conhecimento e coloca à apreciação do Plenário que: 

• Sra. Maria Antonieta Serrano Alves Sobral apresentou pedido de suspensão de mandato, por motivos 
profissionais, a partir de 22 de Dezembro de 2011, por um período de 90 dias.  

Em sua substituição foi convocado o Sr. Mário Chitas Lança que se encontra presente. 

 

De imediato procedeu-se à tomada de posse do Membro Sr. Mário Chitas Lança que após juramento de 
honra e assinada a respetiva ata, que ficará apensa à presente, foi considerado empossado no cargo. 
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Solicita aprovação em minuta dos pontos que irão ser discutidos, para poderem produzir efeitos imediatos. 

No seguimento, o Sr. Presidente da Mesa colocou à aprovação a minuta das Atas nº. 14 e nº. 16, 
datadas de vinte e quatro de fevereiro de dois mil e onze e de vinte e seis de maio dois mil e onze, 
respetivamente, dispensando-se a sua leitura em virtude de terem sido previamente distribuídas. Foi dada a 
palavra aos Senhores Membros presentes para as intervenções que considerassem oportunas. Não havendo 
intervenções foram aprovadas, por unanimidade, com 25 votos a favor (14 da CDU, 6 do PS, 2 do PSD, 2 do 
CDS/PP e 1 do BE) 

 

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

 

Sr. António Santos:  

“Vou fazer esta intervenção em nome da Comissão de Utentes de Saúde da freguesia de Pinhal Novo.  

Esta é uma comissão que foi eleita numa reunião com munícipes da freguesia promovida pela Junta de 
Freguesia e realizada no passado dia vinte de Janeiro. Esta reunião foi convocada, como eu disse, pela Junta 
de Freguesia para trocarmos impressões e ideias relativamente às questões e problemas relacionados com a 
saúde. Foi eleita uma comissão com dez elementos, e tem como principais objetivos o esclarecimento e a 
mobilização da população para a luta pelos seus objetivos no que diz respeito à saúde, reivindicar mais 
médicos de família e essencialmente para a luta pela exigência da construção do centro de saúde do lado 
sul.  

Neste momento existem dois centros de saúde todos situados a norte da freguesia que são insuficientes 
para dar resposta aos problemas da população, dado que existem para uma população na ordem dos vinte 
mil e novecentos residentes apenas sete médicos de saúde. Temos um centro que visa dar resposta, mas 
que é insuficiente, a dez mil setecentos e quarenta e cinco utentes com médicos de família que representam 
apenas quarenta e nove por cento da população. O outro centro de saúde está numas instalações alugados 
e sem quaisquer condições para dar resposta aos problemas dos que ali se deslocam.  

A nossa principal preocupação neste momento é a luta pelo rápido início das obras de construção do centro 
de saúde do lado sul que tem já terreno, aprovado em abril do ano passado e cedido pela Câmara Municipal 
à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, e que permite a construção de um centro de 
saúde destinado a quinze mil utentes. Já tem projeto aprovado e orçamentado em valores à volta de um 
milhão e duzentos mil euros.  

Nós temos conhecimento que a Câmara Municipal de Palmela tem uma reunião já agendada para o próximo 
dia vinte e sete com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e esperamos que desta 
reunião saiam informações positivas acerca da construção deste novo centro que nós entendemos ser 
urgente a sua construção. Vamos mobilizar a população através de um abaixo-assinado para exigir a rápida 
construção deste centro de saúde e até agora temos contado com o apoio da Câmara Municipal e da Junta 
de Freguesia.  

Esta minha intervenção vai no sentido também de sensibilizar a Assembleia Municipal para a sua intervenção 
naquilo que lhe for possível no sentido de estar também ao lado da Câmara Municipal, da Junta de 
Freguesia e da Comissão de Utentes para exigir do Governo o rápido desbloqueio de tudo aquilo que tem 
impedido o início da construção das obras, nomeadamente numa próxima reunião através de uma Moção 
exigindo a construção do novo centro de saúde do lado sul da freguesia de Pinhal Novo. Muito obrigado pela 
vossa atenção.” 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Tomei nota do exposto na intervenção do Sr. António Santos no sentido de poder ser desenvolvida alguma 
ação em relação ao assunto.”    
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Período de Antes da Ordem do Dia   

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Informo que foram presentes à Mesa duas Moções, uma do Partido Socialista e outra do Bloco de Esquerda 
que são oportunas e importantes e que têm que ver com a Reorganização Administrativa do Território e 
extinção de freguesias. Nós próprios na CDU também tínhamos feito uma Moção deste tipo que, entretanto, 
entendemos retirar porque a Assembleia Municipal terá que num futuro próximo pronunciar-se sobre esta 
questão pelo que terá que se realizar uma sessão extraordinária provavelmente durante o mês de Março. 
Tendo em atenção esse facto gostaria que a discussão das Moções hoje apresentadas não fosse muito 
exaustiva para não esvaziar o que vier a seguir. 

Tenho ainda em seu poder um Manifesto, que irá ser apresentado posteriormente, com a tomada de posição 
dos Presidentes de Juntas e Assembleias de Freguesia do concelho sobre o Plano para a Reforma da 
Administração Local.” 

De imediato pergunta aos Srs. Membros da Assembleia se pretendem intervir neste período. 

 

Sr. José Braz Pinto do PS:  

“Boa noite Sr. Presidente e a todos os presentes na sala. A atual estrutura administrativa do país data do 
tempo da primeira República e, pondo de lado interesses eleitorais ou político-partidários, todos 
concordamos que, em muitos casos, está desajustada das realidades locais e nacionais que evoluíram muito 
aceleradamente no pós-25 de Abril.  

Por este motivo o Partido Socialista sempre defendeu a necessidade de uma profunda reforma 
administrativa do território nacional. Foi um dos maiores defensores da regionalização e só por dificuldades 
conjunturais não conseguiu levar à prática essa mudança que poderia ter alterado para melhor muitos dos 
problemas do Poder Local. 

O Partido Socialista sempre defendeu que qualquer alteração profunda da realidade sociopolítica do país tem 
que ser antecedida de amplo debate e acompanhada de muito diálogo. Tentou a todo o custo e na 
elaboração de diversos planos, evitar intromissões externas na vida política do país. Foi empurrado para as 
negociações com a troika, consequência do chumbo, do PEC IV, por todos os partidos da oposição na 
Assembleia da República. A troika, perante a realidade nacional, impôs que houvesse alterações na estrutura 
da administração local, com a finalidade de aumentar a eficiência e reduzir custos. O Partido Socialista, 
nessas negociações conseguiu uma redação equilibrada e que releio para que todos se recordem: 

“3.45. Reorganizar a estrutura da administração local. Existem 308 municípios e 4.259 freguesias. Até Julho 
de 2012, o Governo desenvolverá um plano de consolidação para reorganizar e reduzir significativamente o 
número destas entidades. O Governo implementará estes planos com base num acordo com a CE e o FMI. 
Estas alterações, que deverão entrar em vigor no próximo ciclo eleitoral local, reforçarão a prestação do 
serviço público, aumentarão a eficiência e reduzirão os custos.”  

Meus Senhores: 

A troika diz reduzir significativamente o número dessas entidades. Refere-se a Câmaras e Freguesias e, vá-
se lá saber porquê, ou talvez se saiba bem, a proposta de lei só reduz as freguesias ou seja “ o elo mais 
fraco “. Diz para reduzir significativamente e não cinquenta por cento ou trinta e cinco por cento. 

A troika não diz onde e como reduzir as autarquias e diz que a redução é para aumentar eficiência e reduzir 
custos. 

Ora, a proposta de lei 44/XII impõe que, cegamente se reduzam autarquias em percentagens e com 
arredondamentos. 

O Partido Socialista criticou o célebre e agora enterrado livro verde porque este defendia uma reorganização 
a “ régua e esquadro “, ignorando totalmente as particularidades sociais, históricas e o diálogo prévio 
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necessário… mas, diga-se de passagem, o livro verde ainda defendia alguns critérios. Nesta proposta de lei 
não se defende nenhum critério. O Partido Socialista é frontalmente contra uma reorganização feita com 
máquina de calcular sem qualquer diálogo, numa interpretação do articulado da troika com a visão 
cegamente maximalista deste governo.  

Esta proposta humilha o poder local, espezinha a democracia e menoriza as Assembleias Municipais ao 
impor-lhes resoluções previamente definidas. Esta lei mente na exposição de motivos ao dizer que não visa 
a redução da despesa pública. Se não fosse por isso para que é que a troika a imporia. Que eu saiba, se 
calhar estou enganado, a troika não vem governar politicamente o país, vem conceder empréstimos, 
exigindo reduções de despesas. Se não fosse por isso esta imposição em relação às autarquias seria uma 
mera limitação à democracia, intolerável numa Europa que se arroga da democracia e do respeito pelos 
direitos humanos. 

Senhores deputados municipais: 

O que será discutido na Assembleia da República e que nos irá envolver no futuro, é uma redução drástica e 
cega das freguesias sem tocar nas Câmaras. O que nos vai ser apresentado no futuro é a obrigação de 
aprovar previamente o aprovado. Havia que dialogar, não impor aos diferentes municípios uma organização 
que nada tem a ver com as particularidades locais e com a importância que cada Junta de Freguesia 
representa para os seus cidadãos. 

Lisboa encetou, e bem, uma reorganização administrativa consentânea com as realidades da cidade, 
sentidas pelos munícipes e pelos autarcas. Lisboa deveria ser um exemplo de forma, duma redução 
significativa que, numa primeira parte, se poderia ficar pela redução ou extinção das freguesias das sedes de 
concelho onde, de alguma forma se faz por vezes duplicação de ações sem benefícios diretos para os 
munícipes. 

Os Deputados Municipais do Partido Socialista entendem que a divisão das freguesias, nomeadamente das 
rurais, no Concelho de Palmela, está ajustada às realidades da dimensão do território, das suas 
acessibilidades, da sua população e das suas estruturas. 

Os Deputados Municipais do Partido Socialista são frontalmente contra toda a lógica dos Artigos 10,11,12 e 
13, principalmente contra o nº 4 do artigo 12 que refere: 

“A deliberação da assembleia municipal que não promova a agregação de freguesias nos termos da presente 
lei é equiparada, para todos os efeitos legais a ausência de pronúncia.” 

As Assembleias Municipais foram eleitas como foi eleita a Assembleia da República. Os universos eleitorais é 
que foram diferentes. Ninguém pensaria com certeza em pedir uma deliberação à Assembleia da República, 
dizendo-lhe o que devia deliberar. 

As Assembleias Municipais não podem ser tratadas como menores tuteladas pela Assembleia da República e 
Governo. Talvez seja sintomático que no texto da proposta as Assembleias Municipais são escritas com letra 
pequena enquanto a Assembleia da República é escrita com maiúsculas. Somos de facto filhos menores da 
democracia. 

Peçam-nos pareceres e deliberem se assim entenderem. Não nos peçam para deliberar sobre o que já foi 
deliberado. Isso não é democracia…é ditadura encapotada. O estado salazarista não fez melhor quando 
nomeava câmaras ou fabricava a eleição de assembleias de sentido político único. 

Os deputados do Partido Socialista, na Assembleia Municipal de Palmela entendem que este órgão só deve 
dar parecer e negar-se a participar numa deliberação que vai ser rejeitada ou numa posterior solução pré-
fabricada. 

Neste sentido vão apresentar uma Moção para a qual pedem subscrição e apoio dos restantes grupos 
políticos, visando lutar pela democracia e pela dignidade deste Órgão municipal, legitimamente eleito.” 

 

Sr. Presidente da Mesa dá a palavra aos Srs. Membros da Assembleia para intervirem no período. 
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Sr. Valentim Pinto da CDU:  

“Sr. Presidente a intervenção do Sr. Braz Pinto teve como objetivo falar da Moção que ainda não deu 
entrada na Mesa, parece-me que há aqui alguma inversão na própria sequência natural da discussão.” 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Se, se, discutir agora a intervenção do Sr. Membro Braz Pinto não se discute depois na apresentação da 
Moção.” 

 

Sra. Carla Oliveira do PS:  

“Antes de mais queria cumprimentar todos os presentes na sala. Pedi para intervir agora porque o que 
tenho para dizer faz sentido no seguimento da intervenção que o meu colega acabou de fazer e é 
essencialmente sobre a falta de dignidade, e de legitimidade, que esta lei promove relativamente às 
Assembleias Municipais.  

Aquilo que eu considero, e que nós consideramos, é que somos nós Membros desta Assembleia que temos 
que lutar para contribuir para que estas Assembleias tenham a maior legitimidade para decidir e para que as 
suas decisões sejam tomadas em consideração e não que nos digam “à priori” o que devemos decidir. 

Antes de mais também tem que partir de nós próprios e do nosso funcionamento contribuir para essa 
legitimidade. Digo isto porque sinto que em alguns momentos esta Assembleia tem facilitado neste e o meu 
objetivo é dar um exemplo muito concreto e que se passou comigo já neste mandato.  

Tal como devem estar recordados, a propósito das minhas intervenções acerca da obra de saneamento 
básico de Brejos do Assa, solicitei à Câmara Municipal de Palmela através da Assembleia Municipal toda a 
documentação relativa à execução da obra. Isto aconteceu em Fevereiro de dois mil e dez, ou seja há dois 
anos atrás, e é um direito consagrado no regimento desta Assembleia e a minha intenção era esclarecer 
algumas dúvidas que ficaram após as intervenções que fiz acerca deste assunto, nomeadamente dúvidas de 
caráter mais técnico. É um facto que a Câmara me disponibilizou os documentos, algumas semanas depois 
de ter sido efetuado o pedido, mas teriam que ser consultados durante o horário de expediente no edifício 
da Assembleia Municipal. Ainda consegui disponibilizar uma das minhas tardes de trabalho para o efeito, 
mas não me foi possível mais e por essa razão solicitei cópias dos documentos dada a dimensão dos 
mesmos. Dada essa dimensão foi-me explicado que essa reprodução seria complicada por parte dos serviços 
da Câmara e acedi a selecionar as partes mais relevantes, formulei o pedido identificando as partes das 
quais pretendia a cópia. Até aqui tudo se desenrolou de forma normal o que acontece é que ainda hoje 
continuo à espera destes documentos. O tema entretanto já passou, as obras já foram concluídas mas os 
documentos nunca chegaram e eu nunca pude esclarecer nem as dúvidas técnicas que tinha nem formular 
uma opinião e discutir o assunto com base em todo o conhecimento que me seria devido e ao qual eu tinha 
direito como Membro desta Assembleia. 

Este é um exemplo e são estas pequenas falhas que contribuem para que o trabalho que deveria ser 
realizado pelos deputados desta Assembleia fique comprometido e consequentemente contribuam para esta 
Assembleia fique diminuída também na sua legitimidade e na consistência dos saberes com que nós 
podemos a seguir discutir os temas. 

Termino deixando no ar só esta questão: Como é que se pode discutir um assunto de interesse para o 
concelho quando não tempos acesso com tempo suficiente a documentos cuja análise é necessária para a 
discussão do mesmo?  

Acho que deveria aqui haver uma maior disponibilidade por parte da Câmara para facultar este tipo de 
documentos, sabendo há partida que são documentos enormes que é complicado facultá-los em termos de 
fotocópias e em papel mas também me dispus a recebê-los em formato CD ou noutro qualquer.” 
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Sr. Presidente da Mesa:  

”Naturalmente a Câmara irá responder se for caso disso, e se entender, mas alguém lhe negou o 
fornecimento em suporte informático, por exemplo?”  

 

Sra. Carla Oliveira do PS:  

“Eu pedi de uma forma ou de outra, fiz um requerimento inicial e depois das páginas que pretendia ver 
reproduzidas que entreguei à D. Lourdes.”  

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“O pedido foi feito para ser fornecido em suporte informático?” 

 

Sra. Carla Oliveira do PS:  

“Para mim é-me diferente, tendo na altura referido isso à D. Lourdes e parece-me que também falei consigo 
sobre esse assunto, se não foi consigo foi com a D. Lourdes. Mas também lhe perguntei a si várias vezes 
sobre os documentos.”  

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“E que é que eu lhe disse?” 

 

Sra. Carla Oliveira do PS:  

“Na altura disse-me que já achava que me tinham sido entregues e se não tinham sido que ia tratar do 
assunto, mas dois anos depois continuo sem os ter recebido.” 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Mas eu só dois anos depois é que sei que não lhe foram entregues.” 

 

Sra. Carla Oliveira do PS:  

“Mas eu durante este período disse-lhe várias vezes que não tinha recebido.”  

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Está bem, sou eu que sou esquecido.” 

 

Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP:  

“Boa noite Sr. Presidente, aproveito para apresentar cumprimentos a todos os presentes na sala. 

A minha intervenção vem na sequência da intervenção da colega Carla Oliveira e não me cabe a mim 
defender a Câmara Municipal, cabe-me a mim sim enquanto elemento desta Assembleia Municipal fazer aqui 
um ponto de ordem e algumas referências porque este é um assunto da Assembleia Municipal.  

Nós temos um regimento municipal que no sei início refere que nós devemos constituir, perante o Sr. 
Presidente da Assembleia Municipal, como Grupos Municipais Partidários com o mínimo de dois elementos. 
Que eu saiba o CDS/PP no início do mandato fez a entrega de uma carta ao Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal a constituirmo-nos como Grupo Municipal do CDS/PP, pelo que estamos dentro do regulamento e 
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temos legitimidade para atuar nesse sentido. Suponho que o PS não o fez, não sei se a CDU e o PSD o 
fizeram e o BE não o pode fazer porque, infelizmente, só tem um elemento.  

Primeiro passo constituirmo-nos como grupo dentro da Assembleia Municipal seguindo o Regimento; 
segundo passo nós temos Comissões que não trabalham e este é um assunto que tem que chegar à 
respetiva Comissão. Não podem as forças estar a funcionar independentemente, elemento a elemento 
dirigindo-se verbalmente ao Sr. Presidente. Nós temos que cumprir o regulamento, nós temos que nos 
constituir.  

Neste caso concreto o PS tem que se constituir como Grupo, fazer um requerimento ao Sr. Presidente da 
Assembleia Municipal porque é através dele que os elementos terão que ser solicitados à Câmara Municipal e 
não é verbalmente que se trata este assunto.  

Isto é uma questão de funcionamento desta Assembleia Municipal, dos nossos elementos, dos nossos 
órgãos e temos que colocar esta Assembleia a trabalhar. Esta Assembleia só reúne a toque da Câmara 
Municipal. Esta Assembleia tem que reunir a toque de requerimentos dos nossos elementos que aqui estão, 
quando digo nossos é independentemente das forças políticas que aqui estão representadas. Nós temos 
Comissões que têm que funcionar, as Comissões funcionam e essa dependência de funcionamento parte de 
nós porque temos que pressionar para que funcionem.” 

 

Sra. Teresa Marta Joaquim do PSD:  

“Boa noite a todos. O que eu senti quando a nossa colega Carla falou, e à semelhança do que disse o colega 
Nascimento, é que parecia que estávamos a fazer um julgamento em hasta pública.  

Muito sinceramente acho que somos todos adultos e ver colegas meus da Assembleia referirem-se à 
Assembleia Municipal como uma entidade, um órgão, onde se retira dignidade, onde falta legitimidade que é 
retirado pela cúpula a mim preocupa-me.  

Nomeadamente colocar-se aqui uma questão tão pessoalizada sobre um assunto que pode ser resolvido 
noutros termos, num sítio onde está a comunicação social e os munícipes, muito sinceramente que imagem 
é que nós queremos dar de nós próprios, da nossa atividade enquanto deputados municipais? Isto é para 
pessoalizar assim, é o tu cá tu lá?  

Muito sinceramente como membro desta Assembleia não sinto que esta Assembleia não tenha dignidade, 
não sinto que nos tirem legitimidade e acho que todos nós temos voz ativa para resolver este tipo de 
questões no sítio onde devem ser resolvidas e não numa Assembleia Municipal onde temos que tratar dos 
problemas das populações que por sinal nos colocaram aqui. 

Muito sinceramente isto é a questão do “efeito de halo” que significa tomarmos a parte pelo todo, porque 
uma nossa colega sentiu isto a ideia que estamos a dar é que não somos ouvidos e acho que todos nós 
somos ouvidos agora temos que saber colocar as questões. 

Peço imensa desculpa mas isto tocou-me pessoalmente.”  

 

Sra. Carla Oliveira do PS:  

“Gostava só que a colega me explicasse qual era o sítio onde deveria pôr a questão. Se não é aqui onde é 
que será e se este não é o problema dos munícipes que votaram nos deputados e que estes precisam dos 
conhecimentos para poderem discutir os assuntos.” 

 

Sr. Presidente da Mesa, dá a palavra à bancada do PS para apresentar a Moção. 

 

Sr. João Completo Costa do PS:  

“Sr. Presidente e todos os presentes boa noite. Antes de ler a Moção gostaria de pedir desculpa porque se 
comprometeram a enviar as Moções antecipadamente por e-mail mas não foi possível fazê-lo. 
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Por outro lado gostaria de fazer um pequeno reparo, peço imensa desculpa se ferir a suscetibilidade da 
colega, que pode ser entendido de forma bastante construtiva. Trata-se de um pequeno pormenor mas os 
pequenos pormenores são muito importantes. Há pouco o Sr. Presidente da Assembleia quando falou sobre 
as Moções disse uma coisa, que em nosso entender não devia ter dito, que é “...nós CDU também temos 
uma Moção...”. O Sr. Presidente, aqui, tem que estar acima de todos os partidos representados.”  

 

Sr. Presidente da Mesa interrompe dizendo:  

“Tem toda a razão, é a força do hábito.”  

De imediato dá novamente a palavra ao Sr. João Completo Costa. 

 

Sr. João Completo Costa do PS apresenta Moção do PS sobre “Reorganização Administrativa do 
Território” 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 discussão da Moção. 

 

Sr. José Charneira da CDU:  

“Boa noite Sr. Presidente e todos os presentes. Sobre esta Moção temos uma pequena divergência que tem 
a ver com o ponto dois. De facto parece-nos importante discutir a lei, mas por enquanto estamos a falar de 
um projeto lei que está apresentado, não está aprovado e por isso não tem força de lei. Gostaria de recordar 
que este projeto lei é substancialmente diferente do que estava no “Livro Verde” e por isso não temos 
qualquer garantia de que a lei que vier a ser aprovada também seja diferente desta.  

A bancada da CDU quer discutir na Assembleia não só a lei como todos os considerandos que estão na 
Moção, e com os quais concordam. No ponto dois onde se diz claramente “Não tomar qualquer das 
deliberações previstas nos artigos 10º, 11º, 12º. e 13º da referida proposta de lei, deixando a decisão à 
unidade técnica prevista no artigo 12º da referida proposta”, parece-nos que estamos a antecipar-nos um 
pouco e não estamos a fazer a discussão que tem que ser feita.  

Nós repudiamos a proposta de lei, não estamos de acordo com a forma como isto está a ser feito e achamos 
que este poder local democrático tem ao longo destes anos todos desempenhado bem as suas funções, tem 
colaborado e melhorado significativamente a vida das pessoas mas achamos um pouco prematuro estar já a 
dizer que não vamos discutir o assunto.  

Queremos fazer a discussão, aprofundá-la, queremos discordar e aprovar Moções contra a lei quando for 
aprovada, se, se, mantiver desta forma. Como já disse anteriormente o projeto lei apresentado é 
substancialmente diferente do “Livro Verde”, basta recordar que o nosso concelho continuava com cinco 
freguesias e agora é proposto que desapareçam duas. Como querem continuar a discutir o assunto têm 
discordância relativamente ao ponto dois, quando aos outros estamos perfeitamente de acordo. Se o PS 
mantiver o ponto dois vamos ter que votar contra a Moção porque não nos demitimos de discutir a lei que 
for aprovada.” 

 

Sra. Ana Cláudia Manuelito inicia participação nos trabalhos cerca das 22,06 horas. 

 

Sr. Francisco Piteira Santos do CDS/PP:  

“Boa noite Sr. Presidente e todos os presentes na sala. Relativamente a esta Moção apresentada diga-se, 
não sei se é por ser o dia de comemoração dos vinte e cinco anos da morte de Zeca Afonso, um pouco 
clandestina não sei se a lembrar tempos idos.  
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Nós não podíamos ficar calados a ouvir algum alijar de responsabilidades ao ser apresentada esta Moção por 
parte do PS. Nomeadamente quando digo alijar responsabilidades parece que se esqueceram que eram 
Governo e eram o Governo do país que negociou a ajuda económica por parte do triunvirato de instituições 
que nos forneceram ajuda económica para podermos continuar a sobreviver minimamente e com algum 
estatuto.  

Tenho que dizer aqui que tem sido muitas vezes discutido a atual conjuntura de austeridade que vivemos, 
mas nós não podemos ter memória curta e temos que nos lembrar que nestes últimos trinta anos tivemos 
vários períodos de grandes austeridades. Quem não se lembra, nomeadamente na península de Setúbal, da 
fome instalada, das pessoas que não tinham sequer força de vontade para viver porque nesse período em 
que o PS, pela mão do primeiro-ministro de então Mário Soares, instaurou no país grandes medidas de 
austeridade para fazer face à precaridade da altura. É evidente que não se vivia com quebras nos salários 
mas vivia-se com desvalorização da moeda, e essa moeda o que valia num dia para pagar um pão no outro 
dia já não dava sequer para pagar um grão de trigo e isso não podemos esquecer. 

Voltando à Moção nós temos que dizer que esta Moção tenta desresponsabilizar os seus subscritores na 
medida em que dizem mal de uma lei que tinha que ser apresentada ao país por força daquilo que já referi 
anteriormente.  

Por outro lado ao dizer que na proposta de lei apresentada a Assembleia Municipal está a ser minorada não 
é bem assim. Se tivermos em atenção o que é do regulamento da Assembleia, e que está na lei, diz nas 
competências que a Assembleia Municipal tem que tomar posição perante os órgãos do poder central sobre 
assunto de interesse para a autarquia. E que é que esta proposta de lei nos diz? Convida a Assembleia a 
tomar uma posição. 

Esta Moção vem dizer que nós descartamos todas as responsabilidades, e entendemos o PS mas não é 
assim que devemos fazer. Em termos de CDS/PP, e para o caso em concreto do concelho de Palmela, se 
calhar não faz muito sentido estarmos a reduzir o número de freguesias porque se calhar daí não resulta 
grande melhoramento do que é que vai surtir em termos de apoio à população em geral. Mas este é um 
caso particular e como sabemos as leis têm que ser genéricas e universais.  

Se calhar o que já devia ter sido feito há muito, e outras Assembleias já o fizeram em finais de 2011, era 
discutir estes problemas. Como é que nós poderíamos localmente afirmar e propor a não redução do 
número de freguesia é que seria interessante discutir. 

Nós não estaremos de certeza de acordo com esta Moção porque ela não dá dignidade a esta câmara e nós 
estamos aqui com dignidade e para servir as populações que nos elegeram.” 

 

Sr. João Completo Costa do PS:  

“Pegando aqui na proposta e chamando a atenção do colega Piteira para o ponto quatro que diz o seguinte: 
- A deliberação da Assembleia Municipal que não promova a agregação das freguesias nos termos da 
presente lei (ou seja que não vá de encontro ao que o governo quer) é equiparada para todos os efeitos 
legais a ausência de pronúncia. - Isto é um regresso a quarenta anos atrás.” 

 

Sr. José Braz Pinto do PS:  

“Respondendo ao Sr. deputado Charneira, o PS quer efetivamente discutir aqui e obviamente na Assembleia 
da República, que é lá que se vai aprovar, desaprovar ou alterar esta lei. Infelizmente eu, pessoalmente, e 
se calhar o meu partido não tem grande esperança que haja profundas alterações nesta lei dada a 
correlação de forças existente. No entanto também consideramos se, se, entender que o ponto dois pode 
querer dizer que não vamos discutir nesta Assembleia, então não faremos obstáculo à sua retirada.  

Em relação à intervenção do Sr. deputado Piteira gostava de dizer que, de facto, nós eramos Governo, que, 
de facto, o CDS/PP também assinou o acordo, que, de facto, este Governo extravasa o que está posto no 
acordo. E esse é que é o problema, é que nem sequer o acordo nos seus estritos termos é cumprido.  
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Este Governo maximaliza tudo, e para exemplificar essa maximização direi que no acordo que foi feito com a 
troika era preciso haver cortes e reduções no valor de seis mil milhões de euros, só que este Governo 
acabou por fazer cortes no valor de dez mil milhões de euros ou seja foi mais troikista que a própria troika. 
Segundo dados do orçamento existem doze rubricas de cortes que nem sequer estavam previstos na troika. 
Aqui o problema não é de não querer discutir ou não querer fazer, o problema é que há uma intenção 
deliberada de ir muito para além daquilo que deve ser.  

Não estamos a fugir às responsabilidades, tivemos que negociar com a troika como foi dito em consequência 
da rejeição do PEC IV, o qual o seu partido também rejeitou. O PS não foge às suas responsabilidades, mas 
entende que deve alguma reestruturação administrativa mas não desta forma nem com esta violência.” 

 

Tendo em conta que o PS entendeu retirar o considerando do ponto dois o Sr. Presidente da Mesa, coloca 
a Moção à votação tendo sido aprovada, por maioria, com 22 votos a favor (15 da CDU, 6 do PS e 1 do BE) 
e 4 votos contra (2 do PSD e 2 do CDS/PP). 
 

Sra. Ana Sartóris do BE:  

“Boa noite Sr. Presidente e todos os presentes na sala. Antes de começar a ler a Moção gostaria de dar uma 
nota relativamente à intervenção da Comissão de Utentes de Saúde de Pinhal Novo, saudando a sua eleição 
e assumir o compromisso do BE de questionar o Governo relativamente às duas maiores carências na 
freguesia de Pinhal Novo que tem a ver com a falta de médicos de família e com a construção ultra adiada, 
que nunca mais entra em Orçamento de Estado, e que tanta falta faz na freguesia e no concelho de 
Palmela. Gostaria ainda de aproveitar para informar que o BE questionou hoje o ministro da Saúde 
relativamente à falta de médicos de família na freguesia de Poceirão.” 

De imediato apresenta a Moção “Pela consulta popular sempre que esteja em causa a criação, extinção, 
fusão ou alteração dos limites territoriais das Autarquias Locais” que ficará apensa à ata. 

 

Sr. Presidente da Mesa coloca a Moção à admissão tendo sido admitida, por unanimidade, com 26 votos a 
favor (15 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 discussão da Moção. 

 

Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP:  

“Relativamente à Moção apresentada pelo BE, no ponto dois quando fala no “Documento Verde para a 
Reforma da Administração Local” diz que a proposta de lei introduz alterações inexplicáveis. No “Documento 
Verde” página vinte e um, ponto dois, ponto três, referente a Metodologias, diz: no âmbito da reforma da 
administração local sob organização territorial pretende o Governo adotar a seguinte metodologia: definição 
de uma matriz de critérios orientadores (demográficos e geográficos)... Para além deste ponto existem mais 
três pontos desta metodologia que explicam as alterações a este documento. Assim sendo o ponto dois não 
é verdade, pelo que o CDS/PP não vota favoravelmente um documento cujos preâmbulos tenham 
afirmações não verdadeiras.  

No ponto três o BE como é apanágio de si mesmo faz um pouco de futurologia, não me vou pronunciar 
muito sobre isso.  

A dimensão média que é argumentada como critério acaba por não ser critério absolutamente nenhum 
porque estamos a falar duma dimensão média a nível europeu o que não faz sentido. Quando se defende a 
especificidade, as características particulares de locais, de freguesias não podemos estar a extrapolar em 
termos de habitantes para um todo europeu porque não se pode misturar alhos com bugalhos.  

Tenho alguma dificuldade de entender o ponto dez, como é que uma audição tem caráter vinculativo, como 
é que isto pode acontecer e que caráter vinculativo é este, pelo gostaria de ser esclarecido pelo BE. 
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Quando é dito nestas discussões públicas que as Assembleias Municipais não têm poder gostaria de remeter 
para a lei nº 44/XII, página dez, artigo sexto, ponto quatro que diz o seguinte: Em casos devidamente 
fundamentados a Assembleia Municipal pode no âmbito da respetiva pronúncia sobre a organização 
administrativa do território das freguesias considerar solução diferente da resultante dos parâmetros de 
agregação previsto no número um do artigo anterior desde que a mesma não implique uma agregação de 
freguesias em número inferior. Portanto a Assembleia Municipal pode fazer qualquer coisa, está 
condicionada mas pode fazer qualquer coisa.” 

 

Sr. José Braz Pinto do PS:  

“Sra. deputada do BE obviamente que o PS vai votar a favor desta Moção no entanto considera que a 
execução do ponto dois, embora extremamente justa e necessária, é difícil e tem que ser célere no tempo 
porque senão é completamente impossível cumprir o que foi assinado. De qualquer forma achamos que o 
princípio é correto porque as populações deviam ser consultadas e se de facto o Governo quiser essas 
consultas podem ser rápidas e se tiver vontade para isso é possível fazê-lo mas com alguma dificuldade.” 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Gostava de poder terminar esta discussão interessantíssima até às 22,30 horas, pelo que faltam oito 
minutos mas penso que vamos conseguir. Sr. Valentim Pinto pode fazer a sua intervenção.” 

 

Sr. Valentim Pinto da CDU:  

“A bancada da CDU não desejava esta discussão hoje pelas razões que já foram explicadas pelo colega José 
Charneira e porque vai ser agendada uma Assembleia extraordinária para este efeito específico preferíamos 
que esta matéria fosse discutida globalmente nessa sessão. Vamos votar favoravelmente a Moção do BE e 
só faria dois comentários mais ou menos sintéticos pela razão apontada.  

Gostaria de desmistificar a questão que os Srs. Fernando Nascimento e Piteira Santos referiram 
relativamente ao papel da Assembleia Municipal porque qualquer leitura atenta, e séria, não leva a essa 
conclusão. O que está dito, e mereceu alguma ironia da sua própria intervenção, é que pode ser feito desde 
que seja como nós queremos, ou seja as Assembleia Municipais podem-se pronunciar desde que cumpram o 
parâmetro fundamental que é a redução do número de freguesias nas percentagens exatas em que são 
definidas. Se, se, agregam a A, B, C ou D é um mero jogo aritmético porque a questão substantiva é a 
Assembleia Municipal não ter capacidade de pronunciamento. Trata-se de um ato de indignidade de um 
órgão relativamente aos órgãos municipais nos trezentos e sessenta e cinco municípios do país remetendo 
as Assembleias Municipais para este papel absolutamente ridículo que é ter um pronunciamento sem ter a 
capacidade objetiva e substantiva de o fazer. Digamos que é uma quadratura do círculo absolutamente 
lamentável.  

Estamos de acordo relativamente à questão geral da Moção e temos um princípio que temos defendido e 
que tem a ver com o facto de qualquer processo de reorganização administrativa do país se deve fazer 
debaixo de alguns pressupostos. O primeiro, naturalmente, ouvir as populações e que não está 
minimamente consagrado nesta chamada reforma da administração local e depois outro conjunto de 
parâmetros alargados que não vou falar agora e será discutido oportunamente num quadro de 
racionalidade, da organização administrativa do país de uma forma que corresponde antes de mais aos 
interesses das populações e não o que está neste documento que é o esvaziamento objetivo do poder local 
a pretexto da suposta, que não está sequer no documento, redução de custos. Não existe qualquer estudo 
do impacto nem financeiro, nem social, nem económico destas medidas e sabemos todos que as Juntas de 
Freguesia no seu cômputo geral representam apenas zero vírgula um por cento do Orçamento de Estado, 
pelo que qualquer argumento de natureza financeira caí imediatamente por terra para não falar do efeito 
reprodutivo que têm as Juntas de Freguesia e as Câmaras Municipais relativamente aos investimentos que 
fazem e que estão em documentos de estudos feitos por universidades portuguesas que são instituições 
com autonomia.” 
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Sr. José Braz Pinto do PS:  

“A minha intervenção é só para manifestar uma certa perplexidade relativamente a afirmação que foi feita 
por dois membros da bancada da CDU sobre o agendamento de uma sessão extraordinária para discutir o 
assunto da Reorganização Administrativa quando a bancada do PS não tem conhecimento de nada.” 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Sr. Braz Pinto, quando começou esta sessão informei os presentes que durante o mês de Março iria ser 
agendada uma sessão extraordinária para uma discussão mais aprofundada do assunto pelo que não queria 
que hoje se esgotasse este assunto.” 

 

Sr. José Charneira da CDU:  

“A bancada da CDU tem uma pequena dúvida em relação ao texto do ponto dois das deliberações. No fundo 
a Assembleia Municipal de Palmela está-se a comprometer realizar estas consultas independentemente do 
que vier na lei, certo?” 

 

Sra. Ana Sartóris do BE:  

“A iniciativa da convocação do referendo tem que estar prevista na lei. O que se está a pedir aqui é um 
compromisso da Assembleia Municipal na defesa da realização de referendos sobre esta matéria. Quem 
convoca o referendo não pode ser nem a Câmara nem a Assembleia porque não têm poderes para tal.  

A Constituição da República Portuguesa já prevê a realização de referendos e existem acórdãos do Tribunal 
Constitucional que abrem a porta aos referendos locais. O tratado internacional assinado em mil novecentos 
e oitenta e cinco e que vincula Portugal já fala da consulta popular sobre determinadas matérias locais. O 
que se está a dizer é que o “Documento Verde”, e a proposta de lei nº 44 da atual legislatura, vem afetar 
diretamente as populações não só na questão da reorganização territorial mas acima de tudo nas questões 
identitárias, que é a questão fundamental uma vez que as Juntas de Freguesia representam hoje em muitos 
dos locais o único serviço público que ainda existe nas localidades. Quando se está a dizer às populações 
que vão haver alterações há que definir o destino da reorganização do espaço onde se encontram. Deste 
modo o BE propõe que sejam as populações a decidir o seu futuro e que definam se querem ou não 
determinadas decisões e que tipos de decisões é que pretendem. A forma das populações decidirem 
efetivamente é através do referendo vinculativo, é a diferença entre estar a pedir opiniões e não ligar 
nenhuma e um parecer vinculativo das populações onde o Governo nada poderia fazer sobre esta matéria. 

O que o BE propõe é que a Assembleia Municipal politicamente se comprometa com a defesa da realização 
de referendos locais.” 

 

Sr. Valentim Pinto da CDU:  

“Há uma nuance mas pode ser por não termos feito uma leitura mais aprofundada do documento. Nós 
defendemos a iniciativa das populações relativamente à sua forma de organização. Se as populações de um 
determinado território, qualquer que seja, entenderem que é mais eficaz e serve mais os seus interesses 
agregarem-se, fundirem-se em termos daquilo que seja o formato que entendam localmente é evidente que 
isso é desejável e apoiam, mas temos reservas à institucionalização de referendo enquanto ato político, 
institucional que no fundo se traduz em votação por uma razão. Em última instância isso pode levar a que 
no interior do município se criem conflitualidades internas relativamente a um determinado objetivo que o 
Governo tenha pré-definido, ou seja se o Governo definir previamente que há redução de cinquenta por 
cento e não definir outros critérios poderá levar a um “empurrar” da redução para a freguesia do vizinho e 
não para a nossa. A institucionalização de referendo com requisitos previamente definidos é um ato político 
legítimo porque está previsto na Constituição mas que tem alguns riscos, o que nós defendemos é que haja 
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por parte da iniciativa popular sempre que assim seja entendido qualquer manifestação do sentido que for e 
esse nós respeitaremos sempre, e esta é uma diferença que pensamos ter alguma importância.” 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Não sei se me atreveria a perguntar à Sra. Membro Ana Sartóris da possibilidade de retirar o documento 
para apresentar posteriormente. Apesar de no fundamentar estarmos todos de acordo com os pressupostos 
da Moção existem questões mais complexas que carecem de uma discussão mais aprofundada.” 

 

Sra. Ana Sartóris do BE:  

“Ainda hoje na Assembleia Autónoma dos Açores foi aprovado um parecer jurídico positivo à iniciativa do BE 
neste sentido uma vez que não há dúvidas quanto à aplicabilidade desta matéria. O que eu posso propor, 
porque acho muito importante que haja um compromisso político da Assembleia Municipal no sentido de 
lutar pela efetiva definição dos destinos da organização territorial e administrativa que seja dada às 
populações uma vez que esse compromisso é fundamental, é de algum modo simplificar o ponto dois. 

 

Sr. Presidente da Mesa, pelas 22,39 horas propõe a realização de um pequeno intervalo.  

 

Sr. Presidente da Mesa pelas 22,50 horas reinicia a sessão. 

“Pergunto à Sra. Ana Sartóris se já considerou em que termos é que vai simplificar o ponto dois e se quer 
intervir.” 

 

Sra. Ana Sartóris do BE:  

“Queria só solicitar um esclarecimento às bancadas desta Assembleia Municipal no sentido de colocar duas 
hipóteses em relação ao texto final do ponto dois. A proposta inicial de oferecer um caráter de efetivo 
referendo local e outra hipótese é retirar a questão da obrigatoriedade. Coloco à discussão a substituição da 
componente obrigatória por vinculativa ou simplesmente a suspensão da palavra obrigatória.” 

 

Sr. José Charneira da CDU:  

“A posição da CDU mantém-se ou seja a retirada do ponto dois porque estar lá obrigatória ou vinculativa é a 
mesma coisa. Se o ponto dois não for retirado somos obrigados a votar contra.” 

 

Sr. José Braz Pinto do PS:  

“Nós entendemos que o texto do ponto dois deverá ficar: Assumir a defesa da realização de consultas nas 
autarquias locais afetadas...” 

 

Sra. Ana Sartóris do BE:  

“Aceito a proposta feita e pergunto à bancada da CDU se concorda.” 

 

Tendo sido aceite a alteração ao texto e não havendo mais intervenções o Sr. Presidente da Mesa, coloca 
a Moção à votação tendo sido aprovada, por maioria, com 22 votos a favor (15 da CDU, 6 do PS e 1 do BE) 
e 4 votos contra (2 do PSD e 2 do CDS/PP). 
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Sr. Presidente da Mesa:  

“Tenho em meu poder um pedido que me foi feito pela Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Marateca 
que, não sendo uma figura regimental, é um Manifesto assinado por todos os Presidentes de Junta de 
Freguesia do concelho e que tem interesse em ser divulgado pelo que lhe dou a palavra para apresentar 
ficando o documento apenso à ata.” 

 

Sra. Fernanda Esfola do PS:  

“Boa noite Sr. Presidente e todos os presentes na sala. Em representação das cinco Juntas de Freguesia do 
concelho vou apresentar um Manifesto onde demonstramos a nossa tomada de posição em relação ao 
assunto que levou à apresentação das Moções que acabaram de ser discutidas. O pedido que formulei ao Sr. 
Presidente da Mesa foi no sentido de dar conhecimento à Assembleia Municipal desta nossa tomada de 
posição.” 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Muito obrigado, tomamos conhecimento desta tomada de posição oportuna e justa. Ainda no período de 
Antes da Ordem do Dia vou dar a palavra ao Sr. Pedro Taleço.” 

 

Sr. Pedro Taleço:  

“Boa noite Sr. Presidente e todos os presentes na sala. De uma forma muito sucinta para encerrar este 
período queria começar por saudar a intervenção do executivo, nomeadamente do Sr. Vereador Adilo Costa, 
relativamente ao Conselho Municipal de Juventude e à disponibilidade, findos as discordâncias com a lei, 
para a sua implementação apesar de partilharmos uma visão mais otimista em relação à força dos jovens 
em conjunto com os partidos políticos num órgão de participação e também em relação à importância das 
renages como fator de desenvolvimento duma associação juvenil.  

Posto isto e passando para uma temática da mesma reunião de Câmara em relação às dificuldades que as 
famílias por todo o país mas neste caso no concelho de Palmela vão sentido de forma crescente e duma 
intervenção que de resto foi bastante difundida, penso que no Jornal do Pinhal Novo, em que se realçava o 
apoio que é dado na frequência escolar de muitos alunos e de uma forma positiva que não deixamos de 
realçar na capacidade de reação imediata à alteração das condições de um agregado familiar que pode ser 
essencial nesta altura. 

Gostaríamos de indagar de uma forma mais alargada se este número de pedidos também tem aumentado 
em relação à alimentação e à habitação, e se sim quais são as respostas previstas para os mesmos.  

Também gostaria, se fosse possível, que nos indicassem qual a posição do executivo em relação aos novos 
mecanismos para combater o novo fenómeno de pobreza escondida que afeta muito naturalmente e de uma 
forma direta as crianças nomeadamente através de questões como a universalização do pequeno-almoço ou 
outras.” 

 

Não havendo mais intervenções o Sr. Presidente da Mesa, dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara para 
responder às questões concretas pelo Sr. Membro Pedro Taleço. 

 

Sra. Presidente da Câmara:  

“Boa noite Sr. Presidente e todos os presentes. Penso que não temos dados concretos disponíveis de 
momento para responder a esta pergunta muito concreta pelo que sugeria trouxéssemos posteriormente 
uma informação sobre o assunto. O Sr. Vereador Adilo Costa tomará nota das questões e traria a 
informação.” 
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Sr. Presidente da Mesa:  

“Fica assim acordado que numa próxima oportunidade o Sr. Vereador Adilo Costa trará a resposta.” 

 

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

 

Período da Ordem do Dia   

 

Ponto Um – Informação da 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 efetua a leitura da Introdução da Atividade Municipal que ficará apensa à ata.   

 

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

 

Sr. João Completo Costa do PS:  

“Muito rapidamente vou debruçar-me essencialmente sobre a execução orçamental e depois sobre o ponto 
da qualidade, modernização e tecnologias de informação. Vou começar com uma crítica e acabar com um 
aplauso. 

Relativamente à execução orçamental nós continuamos com um quadro bastante negro, embora estejamos 
a comparar os dois primeiros meses do ano que pode ainda não dar uma ideia muito real, verificando-se que 
a receita está a descer, cinco e meio por cento, e ainda mais preocupante a despesa a subir, quatro ponto 
seis. Neste cenário de descida da receita não entendo como é que ainda se mantém o valor de cinquenta e 
seis vírgula seis milhões como dotação orçamental, se calhar poder-se-ia alterar esse valor e colocar uma 
estimativa mais realista. Consultando o documento da Informação da Atividade verifica-se no quadro do 
plano de redução de custos que foram libertados alguns espaços alugados e organizadas de forma mais 
racional algumas instalações, o que peca por tardio porque foi algo que sempre defendemos e questionámos 
o porquê de ter vários espaços alugados e agora é o próprio executivo que vem reconhecer que esta é uma 
forma racional de gerir os recursos pelo que saudamos essa decisão. Preocupa-nos a execução orçamental e 
principalmente o crescer da despesa por não acompanhar o decréscimo da receita. 

Em relação à qualidade, modernização e tecnologias de informação gostaria de dar dois aplausos. O primeiro 
sobre a questão do balcão do empreendedor, no âmbito do programa Simplex Autárquico, e gostava de 
perguntar à Sra. Presidente qual o ponto de situação relativamente a este balcão. O segundo é um forte 
aplauso relativamente à aprovação do plano de implementação do Novo Acordo Ortográfico, porque há 
muito boa gente que continua contra e a quem eu chamo “Velhos do Restelo”. Estive recentemente numa 
conferência nos Estados Unidos onde estava gente de todo o mundo e os documentos que foram 
distribuídos, e a própria tradução, era em quatro línguas: inglês, espanhol, chinês mandarim e português, 
porque somos duzentos e cinquenta milhões de almas a falar português. Se não conseguirmos falar e 
escrever todos da mesma maneira, ou tentar chegar aí, qualquer dia temos o portuguesinho e somos dez 
milhões a falar português, duzentos e dez milhões a falar brasileirez e trinta milhões africanez.” 
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Sra. Ana Sartóris do BE:  

“Apenas três questões. Relativamente à cessação de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo por motivo de caducidade gostava de saber que funções desempenhavam estas pessoas, tendo 
em conta que eram quatro, e em que moldes foram substituídas e depois duas questões sobre educação. 
Uma delas tem a ver com as atividades de animação socioeducativas de educação pré-escolar e gostava de 
saber por quem são promovidas e qual o vínculo das pessoas que desenvolvem estas atividades e a outra 
questão, correndo o risco de ser entendida como ignorância da minha parte mas assumo-a e questiono 
aquilo que não sei, tendo em conta o grave contexto de crise social que vivemos e o índice de pobreza 
escondida que o Sr. Pedro Taleço há pouco falou. Nós sabemos que nos últimos tempos os índices de 
carências alimentares e nutritivas das crianças nas escolas tem vindo a aumentar e pelo que percebo existe 
de facto o programa das cantinas escolares, pelo que gostaria de saber é se existe em Palmela o programa 
de pequeno-almoço escolar.” 

 

Não havendo mais intervenções o Sr. Presidente da Mesa, dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara para 
responder às questões colocadas. 

 

Sra. Presidente da Câmara:  

“Começando pelas primeiras questões sobre a despesa em concreto e a execução orçamental nesta altura, 
queria referir que qualquer alteração ao orçamento, nomeadamente reduções significativas, deverá ser 
deliberada e tratada em sede de revisão orçamental. Hoje mesmo trazemos uma proposta que tem que ver 
com a assunção da nossa parte duma atitude de reduzir claramente uma parte do Orçamento com recurso à 
disponibilização de empréstimos bancários cumprindo um pouco esse objetivo. 

Em relação à concretização nos dois meses em apreciação e a comparação com o mês de Janeiro do ano 
passado, trata-se de um mês muito pouco significativo naquilo que indicia mas pode-se sublinhar que ainda 
assim houve um esforço e conseguiu-se concretizar na medida em que esta despesa é a despesa que revela 
os pagamentos feitos. Nós conseguimos ainda assim pagar mais e estamos, este caso, com uma taxa de 
execução mais vantajosa uma vez que a despesa aumentou porque pagamos mais do que no mesmo 
período do ano passado. A questão essencial é que se está a comparar algo que ainda é muito pequeno e 
pode ser completamente alterado durante os próximos dois meses. 

Relativamente ao comportamento da receita nós não temos a expetativa que as receitas aumentem este 
ano. 

Quanto às questões da modernização administrativa nós temos vindo a trabalhar na questão do balcão do 
empreendedor e neste momento, tanto quanto posso informar, aguardamos uma formação que tem que ser 
desenvolvida pela AMA – Agência para a Modernização Administrativa e dela dependerá a concretização do 
projeto. 

Em relação ao licenciamento zero continuamos a trabalhar no âmbito de um grupo de trabalho piloto em 
parceria com outros municípios e coordenado pela mesma agência sendo outro processo que irá ter 
consequências de forma exemplar no nosso município e que tem que ver com a implementação do Simplex 
Autárquico. 

Em relação às questões colocadas no âmbito da educação não temos nenhuma medida no sentido de 
fornecer pequenos-almoços.” 

 

Sra. Ana Sartóris do BE:  

“Relativamente às atividades de animação socioeducativas do pré-escolar percebo que são desenvolvidas em 
parceria com os agrupamentos mas quem é que as desenvolve, é alguma associação e qual o vínculo dessas 
pessoas.” 
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Sra. Presidente da Câmara:  

“São as escolas e associações de pais que desenvolvem essas atividades.” 

 

 

Ponto Dois – Alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais – Dispensa de caução nos 
termos do artigo 49º da Lei das AUGI. 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Sra. Presidente pretende aduzir mais alguma informação à proposta?” 

 

Sra. Presidente da Câmara:  

“Esta proposta tem como objetivo facilitar um pouco a conclusão de alguns processos de reconversão das 
AUGI’s e em termos práticos a única coisa que visa é evitar a apresentação da caução para o pagamento 
das taxas em determinadas condições ou seja em situação em que estes processos já estão suficientemente 
avançados, com uma taxa de execução do desenvolvimento das obras de urbanização de setenta e cinco por 
cento e por outro lado não ter em dívida um montante de taxas superior a trinta por cento. No fundo este 
procedimento que tem um enorme encargo financeiro para as associações destina-se às AUGI’s que 
demonstram boas condições de realização.” 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Algum dos Srs. Membros pretende colocar alguma questão sobre a proposta em discussão?” 

 

Sr. José Braz Pinto do PS:  

“Para a bancada do PS o problema da construção clandestina é um flagelo não havendo por vezes 
mecanismos que possam fazer com que ele não continue a crescer, mas tudo o que seja resolver os 
problemas pendentes é bom. A nossa posição foi sempre de saudar tudo quanto tenha a ver com a 
aprovação de uma AUGI resolvendo o problema urbanístico e dos moradores. Mais uma vez saudamos que 
com esta aprovação se venha agilizar a resolução de algumas AUGI’s que gostaríamos de ver rapidamente 
completadas.” 

 

Não havendo mais intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo 
sido aprovada, por unanimidade, com 26 votos a favor (15 da CDU, 6 do PS, 2 do PSD, 2 do 
CDS/PP e 1 do BE). Aprovado em minuta. 

 

 

Ponto Três – Alteração ao empréstimo de longo prazo nº 003.07173460096 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Sra. Presidente pretende aduzir mais alguma informação à proposta?” 
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Sra. Presidente da Câmara:  

“Apesar de a proposta ser razoavelmente clara gostaria de sublinhar o que ela tem de verdadeiramente 
importante. Para além do empréstimo dos oito milhões tínhamos necessidade de recorrer a um empréstimo 
específico para financiar a nossa comparticipação nos investimentos do QREN, no centro histórico. Na altura 
tinha sido dito que estes empréstimos poderiam ser obtidos em condições especiais mas, tendo em conta a 
atual situação económica e financeira do país, as condições neste momento são terríveis. A título de 
informação aos Srs. Membros da Assembleia foram consultadas instituições bancárias para um empréstimo 
de um milhão e trezentos mil euros e o melhor que conseguimos foi uma proposta de seiscentos mil euros, 
sendo muito difícil nos dias de hoje obter novos investimentos e com um spread de seis por cento.  

Tendo em conta estes factos e olhando para a situação financeira no seu todo nós achamos prudente não 
concretizar o conjunto de investimento de oito milhões de euros que estava previsto e alterar o presente 
empréstimo no sentido de incorporar o financiamento da obra do centro histórico. Aproveito para dizer que 
foi possível obter a alteração do empréstimo sem mexer nas suas condições, nomeadamente no spread e 
nos encargos gerais da responsabilidade da Câmara. Assim sendo propomo-nos ficar com um total de 
empréstimo no valor de quatro milhões setecentos e vinte mil euros, sendo que um milhão, trezentos e 
oitenta mil euros são para o centro histórico e três milhões trezentos e quarenta mil euros para as restantes 
obras.” 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Algum dos Srs. Membros pretende colocar alguma questão sobre a proposta em discussão?” 

 

Sr. José Cardoso do PSD: 

 “Boa noite a todos os presentes. Pois é Sr. Presidente e caros colegas a Câmara de Palmela, que estou 
convencido que ainda é das melhores do país em termos de gestão financeira, foi confrontada com esta 
situação que é a situação que o país atravessa e se algumas dúvidas houvesse está aqui. Isto que acontece 
com os municípios acontece com as empresas e com as pessoas, e é o PSD que tomou posse há seis meses 
que é o responsável desta situação caótica em que o país está.  

Eu sou testemunha da forma como a CDU tem feito a gestão desta casa ao longo destes anos comparado 
com os disparates que foram feitos pelo anterior Governo, porque foram eles os causadores desta situação. 
Fico muito incomodado quando vejo a bancada do PS na Assembleia da República acusar o PSD de ser ele o 
responsável pela atual situação. Meus amigos não é possível em meia dúzia de meses aterrar o país como 
está, foi o passado e mais concretamente o passado recente.  

Se fosse aprovado o PEC estávamos a pensar outra vez no TGV, no novo aeroporto, na terceira travessia, 
que seria muito bom para nós que estamos aqui no distrito uma vez que eram obras emblemáticas e davam 
jeito. Chega de loucuras e se há pressa de resolver o problema é para ver se saímos desta loucura porque 
sem financiamento não há obras, não há desenvolvimento e é preciso criar condições ao exterior porque 
Portugal não tem mas tem a China muito dinheiro. Os mil e tal milhões de habitantes que a China tem vivem 
como os portugueses vivem? Se calhar muitos deles vivem muito pior, no entanto é um país rico e tem 
dinheiro para emprestar a toda a gente. 

Meus caros amigos tenho muita pena estarmos muitas vezes nesta Assembleia a discutir coisas que nada 
têm a ver e não tem interesse nenhum para a população local, tenho muita pena que este país esteja a 
atravessar esta crise financeira e agora para ajudar veio esta seca que está a dar cabo do nosso concelho e 
da vida de pessoas que trabalham a sério todos os dias da semana, de dia e de noite, ao contrário de outros 
que estão bem empregados e que reclamam o que têm e querem mais garantias.  

Sejam racionais e vejam todos com os olhos quem precisa ser ajudado, se é a juventude que quer tudo e 
que esquece os velhos que não têm nada. Quem é que está a passar mal, são os jovens ou são os velhos? 
Não minha senhora! Tomara vocês passarem um décimo daquilo que os velhos passaram, porque muitas 
das vezes quando se diz por aí que uma sardinha dava para dez era verdade. Hoje os jovens aos dezoito 
anos querem um carro, querem ter casa e querem coisas que não é possível dar porque nós para as termos 
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temos que trabalhar e mais do que isso, dar o exemplo. Custa-me muito ver os nossos ministros com 
aqueles carros fora de série e depois criticam uma Câmara por comprar um Volkswagen. Quem é que 
comprou aqueles Mercedes de alta cilindrada, foi o PSD ou foram os loucos do anterior Governo? 

Sra. Presidente desde sempre fui solidário com a gestão financeira da Câmara porque fui testemunha em 
muitos locais como eram aplicados os dinheiros nesta autarquia e continuo a fazê-lo enquanto estiver neste 
órgão. Nada de demagogias, nada de discursos políticos porque o que nos traz aqui é ajudar a resolver os 
problemas deste concelho e as carências continuam a ser muitas.  

Recordo uma reunião de Câmara descentralizada realizada na Marateca quando já havia o projeto do quartel 
dos Bombeiros e havia pessoas que não tinham saneamento básico. Na altura interrogava-me o que seria 
mais importante, se o quartel se o saneamento e estava a fazê-lo com sinceridade. Hoje provavelmente não 
se fazia o quartel que se fez em Águas de Moura mas na altura o país era rico e podia-se fazer tudo e mais 
alguma coisa. Tenho muita pena, a obra está feita em benefício da coletividade mas não me orgulho, pode 
crer Sra. Presidente.” 

 

Sr. João Completo Costa do PS:  

”Não sabendo bem por onde começar vou fazê-lo pela intervenção do Sr. José Cardoso. Eu acho que o Sr. 
Cardoso hoje “se passou” como diria o meu filho. Sr. Cardoso, nós não podemos separar a juventude, o 
velho, por uma questão de idade. Temos que saber quem está a passar mal, estão velhos, novos e jovens a 
passar mal, há jovens a passar fome, há jovens com pobreza encapotada, há velhos com pobreza 
encapotada, há jovens sem emprego, e isto de separar as coisas é algo que não entendo e não esperava 
ouvir nesta Assembleia porque é algo de exotérico. 

Relativamente às responsabilidades não vou falar de responsabilidades do anterior Governo, ou do atual, só 
lhe vou lembrar as palavras de um membro do Governo do seu partido que mandou os jovens emigrar. 
Realmente se acha que essa é a solução, que os jovens querem carros, casas, ou se quiserem ter um futuro 
melhor infelizmente vão ter que emigrar. 

Já vi algumas pessoas do PCP passarem para o PSD mas eu garanto-vos que ainda vou ver nos próximos 
anos um facto histórico que é alguém do PSD passar para o PCP. 

Em relação à questão do empréstimo, em dois mil e dez foi celebrado um empréstimo de oito milhões de 
euros, em Julho de dois mil e onze passou para cinco milhões que segundo as explicações que na altura 
foram dadas tinha a ver com a conjuntura, com a desgraça do país, com os spreads e com a dificuldade de 
acesso ao crédito. Em dois mil e dez tínhamos uma Câmara de Palmela “tripo A”, como dizem as agências 
financeiras, e hoje isso já não acontece. Agora em dois mil e doze está-se a pedir uma passagem dos cinco 
milhões para quatro ponto sete milhões.  

Eu até compreendo estas decisões, agora o que já não compreendo são duas coisas. Primeiro são os 
critérios porque houve obras que deixaram de se realizar ou que foram adiados para quando houver mais 
dinheiro, em dois mil e catorze ou quinze, se houver. É interessante ver-se que as rubricas mais afetadas 
são a rede viária, repavimentações quando a rede viária existente já é bem degradada o que é preocupante 
porque estamos a falar em questões de segurança rodoviária, acessibilidades e uma maior ou menor 
dificuldade em se circular no concelho.  

Por outro lado temos a questão do centro histórico uma vez que este empréstimo tem essencialmente a ver 
com este aspeto. Penso que não é com um milhão e trezentos mil euros que se vai resolver o problema do 
centro histórico que já devia ter sido resolvido há muitos anos. O centro histórico é um dos ex-libris do 
nosso concelho e deveria ser um potenciador do desenvolvimento social e económico e foi sempre sendo 
sucessivamente adiado. O que eu acho é que chegámos a uma altura em que vamos fazer aquilo que é 
possível, e o que é possível é “lavar a cara” do centro histórico ou seja não há uma estratégia de 
revitalização do centro histórico. Mais uma vez vamos adiar o centro histórico e estamos a adiar cada vez 
mais o futuro deste concelho e principalmente da vila de Palmela. 

A posição do PS é abster-se na votação desta proposta pela simples razão de que estamos completamente 
contra esta reformulação de critérios e de prioridades, no entanto trata-se do centro histórico e apesar de 
não se ir fazer o que se devia vai-se fazer alguma coisa. Como achamos que o centro histórico é importante 
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na vila de Palmela e pode ser um motor de desenvolvimento desta vila, provavelmente o único, a que 
podemos juntar o vinho e o queijo de Quinta do Anjo.” 

 

Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP:  

“No seguinte do que o colega João completo disse gostaria de saber quais as obras que deixaram de ser 
executadas uma vez que o montante do empréstimo reduziu bastante.  

Consultando o quadro que nos foi apresentado gostaria de focar algumas questões. Estamos em altura de 
recessão e de crise, neste sentido gostaria de saber se não se poderiam evitar algumas obras que do ponto 
de vista do CDS/PP implicariam uma poupança de novecentos e sessenta e dois mil quinhentos e quarenta 
euros, como a recuperação dos espaços públicos da urbanização Nogueira de Matos, em Pinhal Novo, com 
cem mil euros e a construção da ciclovia envolvente poente em Pinhal Novo. Em tempo de crise Palmela vai 
investir numa ciclovia, será em termos de utilização, e de investimento, em tempos de crise um 
investimento? Só nestas duas obras temos seiscentos mil euros.  

Há ainda a questão da execução da rotunda na EN 379, pelo gostaria de obter alguns esclarecimentos. 
Trata-se duma estrada nacional e é a Câmara Municipal que vai executar a obra. Esta obra não competiria à 
entidade que tem jurisdição nessa matéria? É uma dúvida que eu tenho e gostaria de ser esclarecido. Esta 
rotunda tem por parte do município de Palmela um investimento de duzentos e cinquenta mil euros, porquê 
este valor e que obras se preveem ser feitas?  

Do ponto de vista do CDS/PP também se poderia poupar na iluminação exterior de monumentos e edifícios, 
com setenta e dois mil euros. Nós sabemos que esta iluminação exterior tem um custo de obra e um custo 
fixo com as despesas com a energia elétrica. Este é o sentido que lhe estou a dar mas também gostaria de 
um esclarecimento. 

Há uma outra questão que não tem qualquer tipo de discriminação de obra, que é o Espaço Cidadão. Todas 
as outras são infraestruturas, beneficiação, execução, pavimentação, cobertura e esta apenas diz Espaço 
Cidadão. Só essa denominação não esclarece que obras estão previstas e que obras envolve, pelo que 
gostaria por parte da Câmara Municipal um esclarecimento nesse sentido. 

Relativamente ao contrato faço uma analogia sendo Portugal a Câmara Municipal e a troika este banco. Não 
vejo por parte da Câmara a defesa dos direitos desta nação Palmela quando o banco tem cláusulas que do 
ponto de vista da troika seriam condenadas pela CDU, nomeadamente o ponto seis - Despesas e Honorários 
em que claramente é a beneficiária que vai ter que arcar com todas as despesas. Em termos de negociação 
contratual talvez pudesse ter sido feito algo melhor.” 

 

Sr. José Cardoso do PSD:  

“É só para dizer que eu nasci comunista, os meus pais eram muito pobres, não tinham nada, trabalharam de 
dia e de noite e eu lidei com a pobreza durante muitos anos. Arranjei algum dinheiro ao longo da minha 
vida, tenho sessenta e cinco anos, não sou rico, herdei património e faço os possíveis para gerir esse 
património para manter o nível de vida que tenho. Não é por vontade própria que tenho que dizer aquilo 
que digo, mas digo-o com sinceridade e com sentimento. Não acredito que possa a vir a ser comunista, 
assim como não acredito que possa vir a ser do PS ou do CDS/PP. As minhas convicções são desde o 25 de 
Abril, optei pela social-democracia e é essa que eu julgo que se enquadra na minha maneira e na minha 
postura. Podem não gostar daquilo que eu digo mas podem ter a certeza que oiço muito mais asneiras dos 
outros do que aquelas que eu digo.” 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Sra. Presidente da Câmara, pretende responder às questões colocadas?” 
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Sra. Presidente da Câmara:  

“Sobre as questões que foram colocadas gostaria de dizer que em relação às obras que foram alteradas, tal 
como os Srs. Membros da Assembleia disseram e bem, nós começamos por fazer uma primeira alteração ao 
empréstimo na medida em que constatámos que a situação financeira quando o empréstimo foi contratado 
era bastante diferente da situação que se vive hoje. Nós tínhamos capacidade financeira para recorrer à 
banca e obter um empréstimo de oito milhões de euros e nesse sentido contratámo-lo. A nossa capacidade 
de endividamento existia, a capacidade de suportar o serviço da dívida foi absolutamente estudado e 
ponderado. O que se passa é que a realidade no início de dois mil e dez e a realidade no início de dois mil e 
doze é substancialmente diferente, sendo que é muito mais grave neste momento.  

Gostava de dizer aos Srs. Membros da Assembleia que não é frequente as Câmaras Municipais prescindirem 
de empréstimos que têm à sua disposição, pelo que gostava de ver sublinhado o ato de coragem da nossa 
parte de assumir frontalmente não realizar algumas obras para não contribuirmos para uma situação 
financeira que se poderá tornar verdadeiramente grave à semelhança do que se passa já hoje em muitas 
Câmaras. Nós estamos a fazer tudo para não alimentar lógicas pelas quais às vezes somos criticados e que 
eu acho que são aqui completamente desmontadas. Nós estamos a um ano e meio do fim do mandato e 
temos a coragem de vir aqui dizer que nos propomos não realizar algumas obras porque achamos que neste 
momento é essencial defender a saúde financeira do Município e as condições de sustentabilidade, 
nomeadamente no curto e médio prazo. Esta é a decisão que eu acho que devia ser sublinhada Srs. 
Membros da Assembleia porque isto é que é importante. 

Não tenham dúvidas que nos custou muito prescindir de muitas obras, pessoalmente custa-me “os olhos da 
cara”, nomeadamente depois de tanto termos discutido com as populações, de termos assumido a 
importância das mesmas e de outras que aqui não estão. Se já foi difícil escolher as obras que nós 
assumíamos realizar com os oito milhões de euros, deixando de fora tantas outras, agora imaginem quão 
difícil é de entre estes oito milhões de euros dizer que ainda assim nós achamos mais prudente não nos 
lançarmos na utilização completa deste empréstimo chegando à presente solução. 

As obras não penalizam a rede viária, o que se passa é que o conjunto do empréstimo era todo ele bastante 
composto também de obras de rede viária mas ainda assim estão contempladas obras como a de Vale de 
Barris, caminho de acesso à escola do Forninho, rua dos três concelhos no Bairro Alentejano, as Sesmarias 
do Pato, o troço entre a estrada nacional e a ponte do Zambujal. Todas estas obras estão relacionadas com 
a rede viária que nos propomos fazer e estão contempladas no empréstimo. Há uma obra muito importante, 
que continua a estar no nosso empréstimo, e que é absolutamente central tendo em vista a melhoria da 
circulação dentro da freguesia de Quinta do Anjo mais concretamente entre o CM 1029 e a zona da 
Autoeuropa (conhecida por estrada da Setcom) que é um dos acessos principais àqueles bairros. Em nossa 
opinião não é substancial a alteração em termos de prioridades uma vez que fizemos a alteração ao 
conjunto das obras mantendo a lógica de prioridades que fundamentou este empréstimo. 

Em relação à questão da ciclovia não assumiria tratar-se de uma questão dispensável uma vez que tivemos 
a preocupação de em cada freguesia tentar não eliminar todas as obras e, naturalmente, discutimos com as 
respetivas Juntas. Achamos que é de facto importante para o conjunto da população que hoje vive em 
Pinhal Novo e para as suas expetativas e necessidades. No fundo a qualidade de vida que Pinhal Novo hoje 
tem também está muito associada a esta possibilidade das pessoas terem um espaço numa freguesia que é 
cada vez mais urbana, fortemente marcada pelo atravessamento duma estrada nacional, com a necessidade 
de ligar os espaços urbanos entre si numa deslocação confortável, cómoda e segura que fomente estilos de 
vida mais saudáveis numa freguesia que é praticamente uma cidade e que tem exigências diferentes de 
freguesias com outras caraterísticas. 

Quanto à rotunda na EN 379 gostaria de dizer aos Srs. Membros da Assembleia que se nós pudéssemos 
fazer só aquilo que era rigorosamente da nossa competência já estávamos muito mais longe em alguns 
outros investimentos. Apesar de não ser da nossa competência não podemos deixar de lançar em desafios 
como adquirir um terreno para garantir que recebemos um quartel da GNR adequado e em 
responsabilidades em relação à execução da obra para garantir que a temos cá, não nos podemos eximir de 
continuar a ceder terrenos à administração central para garantir melhores condições para ver instalados o 
centro de saúde em Pinhal Novo e algumas escolas fundamentais e cujos níveis de ensino não eram da 
nossa responsabilidade, como a escola de 2º e 3º ciclo em Poceirão e Marateca. Para além disso estamos a 
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estabelecer acordos com a REFER para a recuperação de algumas da obras que foram feitas, e mal, 
recebendo as infraestruturas e assumindo realizar despesa para melhorar problemas que foram deixados e 
que têm causado dificuldades às pessoas. Infelizmente nós não podemos dizer que é possível a uma 
autarquia manter-se rigorosamente nos carris das suas competências e das suas atribuições uma vez que 
temos que continuar a intervir em áreas que achamos absolutamente fundamentais e que contribuem um 
pouco para a qualidade de vida das pessoas. É neste contexto que entra claramente a rotunda da EN 379 
junto à Unicervi. O seu valor é o de uma obra de dimensão uma vez que estamos a falar duma rotunda que 
tem que ter os raios de curvatura necessários, as dimensões necessárias e exigíveis para uma entrada com 
aquelas caraterísticas, com grande movimento, que vai ter um arranjo paisagístico e que não sendo uma 
obra de luxo tem o orçamento apresentado para a sua concretização. 

No que diz respeito à questão dos monumentos acho que faz parte da estratégia de revitalização do centro 
histórico de Palmela, pelo que não podemos minimizar nem baixar os braços à questão da iluminação dos 
edifícios com mais valor nessa zona e nomeadamente ao nosso Castelo que é um monumento emblemático. 
Temos estudado muito as soluções técnicas propriamente ditas no sentido de acautelar que vamos 
desenvolver uma tecnologia mais barata tendo em conta as questões da eficiência energética.  

Ainda em relação ao centro histórico, não posso concordar com a expressão de que continuamos a adiar o 
centro histórico. Primeiro porque nesta alteração ao empréstimo não há nada em desfavor do centro 
histórico, isto é não há nenhuma obra que tenha sido retirada. Temos sublinhado que a Câmara está a fazer 
todo o esforço do mundo para concretizar as obras com que se comprometeu para o centro histórico de 
Palmela. Se há obras, ou intervenções, alteradas acontecem por força da incapacidade de alguns dos nossos 
parceiros, num conjunto de quinze ou dezassete, que hoje não têm condições para dar continuidade à 
parceria que estabeleceram connosco. Quanto às obras que foram assumidas pela Câmara Municipal não há 
uma única que esteja em risco de não ser feita. Nós não estamos a adiar o centro histórico, privilegiamos 
uma intervenção principalmente a nível das infraestruturas e o dinheiro que estamos a afetar neste 
empréstimo é exatamente o valor que precisamos para as realizar. Estas obras não são a nível dos edifícios 
uma vez que são propriedade privada e têm que ser dinamizados pelos seus proprietários. A Câmara tem 
disponibilizado programas para cofinanciar pequenas intervenções hoje em dia com grande dificuldade, 
nomeadamente no âmbito do FIMOC programa específico para este efeito, devido às contingências 
financeiras. Sempre dissemos que a intervenção no centro histórico era fundamentalmente no espaço 
público, nas infraestruturas porque era por aí que nos cabia principalmente esta dinamização antes de 
qualquer intervenção em património privado. 

O Espaço Cidadão é uma obra num edifício público, propriedade da Câmara Municipal, que vai albergar 
serviços públicos e de serviços de interesse para a comunidade. Este é o projeto menos desenvolvido até ao 
momento por várias questões e que tem sido alvo de intervenções várias nomeadamente escavações e 
sondagens arqueológicas. Relativamente a este edifício têm sido feitas muitas exigências por parte do 
IGESPAR pelo que ainda não conseguimos ter este processo em condições mais avançadas para a obra 
poder prosseguir de imediato.  

Em relação às condições de negociação do empréstimo nós não podemos exigir melhor nos tempos que 
correm. Há pouco referi que a melhor proposta que recebemos para o reforço do financiamento na parte do 
QREN não conseguia condições de spread abaixo dos seis por cento. Neste momento estamos a conseguir 
alterar um empréstimo de oito milhões mantendo os valores de spread que estavam contratualizados de dois 
ponto setenta e cinco por cento, situação que hoje não se pode conseguir melhor. As condições de contrato 
trazendo para encargo da Câmara algumas das despesas relativas ao mesmo é o melhor que se pode 
conseguir.” 

 

Terminadas as intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo sido 
aprovada, por maioria, com 17 votos a favor (15 da CDU e 2 do PSD) e 9 abstenções (6 do PS, 2 
do CDS/PP e 1 do BE). Aprovado em minuta. 
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Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a sessão cerca das 23,55 horas do dia 23 de 
fevereiro de 2012, tendo sido lavrada a presente ata, que eu Simplício Joaquim Guerra Piteira, redigi e 
subscrevi. 

 

 

Palmela, 23 de fevereiro de 2012. 

 


