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Mandato 2009/2013 

Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Palmela 

Realizada no dia 29 de abril de 2013 

Ata N.º 31 

 

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

 

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

Ponto Dois – Prestação de Contas dois mil e doze; 

Ponto Três – Aprovação da proposta de Plano de Pormenor de Reconversão Urbanística da Quinta do 
Canastra – Terrim, Pinhal Novo; 

Ponto Quatro – Manutenção do Fiscal Único da Palmela Desporto, EEM; 

Ponto Cinco – CD-ARICD Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento – Associação – 
Ratificação. 

 

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

 

Feita a chamada verificou-se a ausência de: 

• Sra. Cecília Maria Cordeiro de Sousa da Coligação Democrática Unitária (CDU); 

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

• Sra. Maria Fernanda Pereira Esfola Santos do PS; 

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

 

Presentes, em representação do Executivo Camarário: 

• Sra. Presidente Ana Teresa Vicente; 

• Sr. Vereador Álvaro Amaro; 

• Sra. Vereadora Adília Candeias; 

• Sr. Vereador Adilo Costa; 

• Sr. Vereador Luís Miguel Calha; 

• Sr. Vereador José Carlos Sousa; 

• Sra. Vereadora Maria da Natividade Coelho. 

 

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

• A Sra. Cecília Maria Cordeiro de Sousa da CDU justificou a ausência à sessão por motivos 
pessoais, tendo a falta sindo considerada justificada. Em sua substituição foi convocado o Sr. 
Nidberto Patuleia Paiva que se encontrava presente. 
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• A Sra. Maria Fernanda Pereira Esfola Santos, Presidente da Junta de Freguesia de Marateca, 
justificou a ausência, em virtude de se encontrar agendada a Assembleia de Freguesia de Marateca 
para o mesmo dia e hora, tendo a falta sido considerada justificada. 

 

De imediato, procedeu-se à tomada de posse do Sr. Nidberto Patuleia Paiva da CDU, que após 
juramento de honra e assinada a respetiva ata, que ficará apensa à presente, foi empossado no cargo. 

 

Pelas vinte e uma horas e vinte e quatro minutos a Sra. Carla Sofia Freitas Oliveira do PS iniciou a 
participação nos trabalhos. 

 

No seguimento, o Sr. Presidente da Mesa colocou à aprovação as minutas das Atas números vinte e três, 
vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete e vinte e oito, datadas de vinte e sete de abril de dois mil e doze, seis 
de junho de dois mil e doze, vinte e sete de setembro de dois mil e doze, dez de outubro de dois mil e doze 
e vinte e oito de novembro de dois mil e doze, respetivamente, dispensando-se a sua leitura em virtude de 
terem sido previamente distribuídas. 

 

Referente à ata número vinte e cinco, informou o Sr. Presidente da Mesa que existiram problemas na 
gravação dessa sessão e que, por consequência, foi impossível transcrever algumas intervenções na íntegra. 
Contudo, esses casos foram devidamente anotados na respetiva ata.  

 

No seguimento, o Sr. Presidente da Mesa deu a palavra aos Srs. Membros presentes para as intervenções 
que considerassem oportunas. 

 

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

 

Solicitou o Sr. Presidente da Mesa a aprovação em minuta dos pontos que iriam 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. 

 

Intervenção do Sr. Ricardo Marques, representante da Juventude Socialista de Palmela (JSP) 

“Muito boa noite Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. e Srs. Deputados Municipais, Sra. Presidente 
da Câmara Municipal, Sras. e Srs. Vereadores e restantes Autarcas, Sras. e Srs. Munícipes aqui presentes. 

Mais uma vez é com intuito de defender e promover os interesses dos jovens cidadãos deste concelho que a 
[JSP] se encontra aqui presente. Serei conciso e direto no que nos trás aqui. 

No dia trinta de junho de dois mil e onze, esta Assembleia Municipal aprovou uma recomendação 
apresentada pela Bancada do [PS] que visava a implementação do Cartão Jovem Municipal [CJM]. Tal 
recomendação foi aprovada por unanimidade. Passados praticamente dois anos após essa mesma 
aprovação, os jovens munícipes continuam sem usufruir deste serviço que confere, como nós sabemos, 
variados descontos a nível municipal, que incentiva diretamente a participação dos jovens em diversas 
atividades de índole cultural, desportiva, recreativa e tudo o mais desenvolvido a nível municipal. Também é 
um estímulo ao consumo de produtos locais junto das pequenas e médias empresas sediadas no Município 
que claramente é uma medida que fomenta a economia local. 
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Questionamos então, onde está o [CJM]? Que medidas foram feitas para implementar o [CJM]? Que outros 
contatos institucionais foram realizados? Que outras ações foram executadas para que os jovens de Palmela 
usufruam do [CJM]? Perguntas que a [JSP] e os jovens munícipes querem ver respondidas. Em dois mil e 
onze, sublinho dois mil e onze, revindicámos esta pretensão com factos sobre o número de municípios que 
já tinham implementado o [CJM], com as vantagens que traria para os jovens este cartão, com a facilidade 
de implementação do mesmo e, até mais importante no contexto atual, a implementação deste cartão não 
trás qualquer custo para a Câmara Municipal [ de Palmela - CMP]. 

Posto isto, onde estão então os entraves para a implementação do [CJM]? Esta Assembleia Municipal 
aprovou por unanimidade a proposta do [CJM], trás uma série de vantagens que apresentámos na altura. 
Uma delas, volto a referir não tem qualquer custo para a [CMP], porém talvez o entrave seja a própria [JSP], 
talvez seja a proposta do [CJM] ter sido apresentada por uma estrutura que realmente pretende defender os 
interesses dos jovens de Palmela mas que não trás consigo qualquer simbologia ou demagogia conotadas 
com a CDU. O único entrave é então partidário. Não existe outra razão senão esta, pois todas as outras 
razões de cariz jurídico, económico, social e político no sentido de ser aprovado por esta Assembleia 
Municipal foram [ultrapassadas]. O único entrave para a implementação do [CJM] é ter sido apresentado 
pela [JSP]. Não existe outra razão. 

Quando apresentámos a proposta em dois mil e onze, sublinhámos que a [JSP] estava disponível para 
colaborar com as entidades municipais no sentido de conquistar melhores práticas no que respeitante a 
Políticas de Juventude. Voltamos aqui hoje a sublinhá-lo, aliás, sempre demonstrámos disponibilidade para 
colaborar e criar diálogo com o Executivo. Porém, nunca fomos contatados para nada no âmbito 
institucional. Intimidamos assim de forma tão aguda o Executivo? Será que por sermos jovens com ideias e 
projetos ao nível das Políticas Jovens? Novas ideias e novos projetos são assim tão assustadores? A 
intervenção da [JSP] pauta-se pela defesa dos jovens de Palmela, por isso, estamos disponíveis para 
realizarmos o que for necessário para os jovens de Palmela. 

Senhoras e senhores, é imperativo realizarmos mais e melhor no que toca às Políticas de Juventude em 
Palmela. É imperativo implementarmos serviços como o [CJM]. É imperativo os jovens munícipes sentirem 
que os seus representantes políticos olham por si. É imperativo ouvir e dar voz aos jovens de Palmela.” 

 

Intervenção do Sr. Gonçalo Fabião, representante da Juventude Socialista de Palmela (JSP) 

“Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. e Srs. Deputados Municipais, Sra. Presidente da 
[CMP], Sras. e Srs. vereadores e restantes Autarcas, Sras. e Srs. Munícipes.  

A dezoito de fevereiro de dois mil e nove foi publicada a Lei número oito de dois mil e nove que veio criara o 
regime jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude [CMJ’s]. Contudo, a Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses [ANMP] considerou algumas normas da dita lei, constantes dos artigos décimo, 
décimo quinto alíneas a) e b), e vigésimo primeiro inconstitucionais. Portanto, pediu um parecer jurídico que 
enviou ao Provedor de Justiça esperando que o diploma fosse remetido para a fiscalização sucessiva 
abstrata da constitucionalidade. Não obstante, a lei entra efetivamente em vigor mas a [CMP] não se 
submete, violando o Princípio da Legalidade. Teve que a Assembleia da República [AR] emitir um 
requerimento para a instituição dos [CMJ’s] no Concelho de Palmela. Este requerimento teve uma resposta 
chocante assinada pela Presidente da [CMP] que informa o adiamento da instituição dos [CMJ’s] 
consagrados em lei vigente por aguardar uma eventual declaração de inconstitucionalidade de algumas 
normas da lei. Tal resposta configura um desafio que atentou ao princípio base dos Estados de Direito, o 
Princípio da Separação dos Poderes. Pois cabe apenas e só aos tribunais, há função jurisdicional do Estado, 
dizer qual é o Direito. Entretanto, o Provedor de Justiça reserva-se de remeter o diploma em questão ao 
Tribunal Constitucional e entendeu respeitando os trabalhos da Comissão do Ambiente, Ordenamento do 
Território e Poder Local da [AR] e cito ‘assinalar a deficiência em causa através de comunicação endereçada 
ao Sr. Presidente da referida comissão, por forma a que esta situação de desconformidade jurídica a 
manter-se o regime jurídico dos [CMJ’s] possa ser ponderada em sede de avaliação do diploma legal que 
informa o mesmo regime.’ Estas dúvidas sobre a conformidade da lei com a Constituição [da República 
Portuguesa – CRP] não consistiam em impedimentos formais à instituição dos [CMJ’s], pelo que na altura a 
[JSP] sugeriu a instituição do [CMJ] com a suspensão das normas em dúvida, pois a sua finalidade 
continuaria intacta, a participação dos jovens na Política Local. 
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A dez de fevereiro de dois mil e doze, é publicada a Lei número seis de dois mil e doze que veio alterar 
algumas disposições da Lei número oito de dois mil e nove entre as quais aquelas dos artigos décimo, 
décimo quinto e vigésimo primeiro, de forma a não deixar dúvidas da sua conformidade com a [CRP]. A lei 
indica que os [CMJ’s] devem ser instituídos no prazo de seis meses. Passaram-se seis meses, dez meses, um 
ano e a [CMP] não tem [CMJ]! A [CMP] continua a ousar não se submeter ao Princípio da Legalidade. O que 
mais se estranha neste comportamento é a falta de coerência entre discurso e ação, pois no último 
parágrafo da resposta ao requerimento da [CMP] no nome da sua Presidente lê-se e cito ‘a intervenção 
municipal na área da Juventude é uma prioridade da [CMP] abrangendo diversos domínios como a Ocupação 
dos Tempos Livres, a Participação Social, o Associativismo Juvenil, o emprego, a saúde entre outros, 
enquanto garante de uma forte e crescente participação juvenil na vida da comunidade local.’ A [JSP] como 
instituição de jovens para jovens, não reconhece qualquer tipo de esforço para atingir essa prioridade que a 
Presidente fala. O que é feito é pouco e não chega. As senhoras e os senhores são hoje, mas os jovens são 
o amanhã. A [JSP] considera imperativo que a política da [CMP] abra espaço para a participação juvenil, que 
faça política para o amanhã, mas este amanhã não acaba em outubro, o amanhã projeta-se na transmissão 
do testemunho aos jovens. Como tal, a [JSP] sugere e apoia a realização de Fóruns de Juventude em todas 
as freguesias e que tenham como tema assuntos da ordem do dia, em que a camada jovem da população 
de Palmela possa intervir. Mas acima de tudo e em primeiro lugar, a [CMP] deve instituir o [CMJ] pois 
através deste órgão a juventude terá sempre um dizer, ainda que não vinculativo sobre as Políticas Locais 
de Juventude. A [JSP] quer uma explicação da [CMP] para a não instituição do [CMJ], consagrada em lei 
vigente conforme a [CRP]. A política da [JSP] tem dito sempre uma orientação cívica e sempre se 
disponibilizou para colaborar em matérias de Políticas da Juventude com a [CMP]. No entanto, nunca nos 
quiseram ouvir, nunca nos chamaram para nada. Mas não é por isso que nos vão calar. Eu pergunto-me e 
pergunto a vocês se têm medo do debate democrático. Os [CMJ’s] dão voz aos jovens. As senhoras e os 
senhores ao não instituírem os ditos [CMJ´s] estão a calar os jovens. A intervenção da juventude é a 
solução, é o primeiro passo para a evolução.” 

 

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

“Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Membros da Assembleia, Sras. e Srs. Vereadores, minhas 
senhoras e meus senhores, boa noite a todos, Srs. Jornalistas. 

Sobre as duas questões colocadas, no fundo são questões muito próximas embora claramente, embora com 
as suas especificidades. Primeiro em relação ao [CJM], nós entendemos que o facto de a Juventude ser 
naturalmente também uma prioridade para nós, não é na criação concreta do [CJM] que nós traduzimos 
essa prioridade. Primeiro, porque o [CJM] não é mais do que, com certeza um instrumento que tem alguma 
utilidade e algumas vantagens para os jovens no domínio do consumo, mas não deixa de ser isso mesmo, 
um instrumento de apoio ao consumo. E nós entendemos que a Política de Juventude é algo muito mais 
vasto do que isso, ainda por cima, num tempo como este que vivemos, mesmo para os jovens tem algum 
custo obter o [CJM] e portanto não é uma medida absolutamente prioritária para nós – a instituição do 
[CJM]. É verdade, é uma recomendação, nós acatamos, o [CJM] em si não é uma prioridade. 

Já a participação dos jovens em geral não pode ser vista da mesma maneira. Nós entendemos que a 
participação dos jovens no nosso concelho é efetivamente uma prioridade. Mas curiosamente, e já agora 
deixem-me precisar sem entrar em grandes pormenores no momento, mas deixem-me precisar, mesmo em 
relação à questão da tal dúvida sobre algumas das normas e da sua constitucionalidade, foi suscitada pela 
própria pela [ANMP] da qual nós fazemos parte, onde nos inserimos, subsistem dúvidas. Depois da resposta, 
há elementos que continuam a ser considerados como elementos que «ferem» profundamente as Regras da 
Autonomia e os Princípios da Autonomia Local, da autonomia financeira e administrativa das autarquias, e 
portanto é matéria que ainda continua em dúvida para a [ANMP]. Contudo, nós, e resolvida que foi 
formalmente a questão da resposta à inconstitucionalidade e sobretudo depois de terem sido alterados 
alguns aspetos da própria legislação, como sabem, nós ainda assim, enfim, esboçámos e iniciámos os 
trabalhos tendentes à elaboração do regulamento, por exemplo. E ele tem vindo a ser trabalhado. Portanto, 
não está parado, não está instituído o [CMJ] mas não estamos parados relativamente a isso. 
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Agora, o que eu queria acrescentar, e daí que insista na ideia de que realmente a participação da juventude 
é uma preocupação e uma prioridade para nós, e que isso não se esgota no exemplo concreto do [CJM], 
tem que ver com o seguinte: como sabem, enquanto jovens conhecerão provavelmente os fóruns que nós 
temos feito dedicados e constituídos por jovens, por organizações juvenis, participados por muitas centenas 
de jovens ao longo dos encontros que têm sido realizados e curiosamente a [JSP] nem formal nem 
informalmente teve qualquer participação, nem demonstrou qualquer interesse em participar. 

Por outro lado, temos o «Março a Partir», como sabem que é uma outra iniciativa. Podem dizer que é só um 
projeto. Bem, é um projeto que traduz mais de três dezenas de iniciativas e de momentos de natureza 
completamente diferente que acontecem em muitos momentos do ano. E também aí, mais uma vez, não 
vimos nenhum interesse por parte da [JSP] em participar, não conhecemos formalmente nenhuma iniciativa 
nesse sentido. 

Portanto, julgo que sendo obviamente louváveis as vossas preocupações, tanto assim que foi 
nomeadamente a questão da recomendação do [CJM] foi aprovada nesta Assembleia Municipal. Não podem 
daí concluir que a preocupação da [CMP] em relação às Políticas de Juventude não existe pelo facto de não 
termos instituído o [CJM] e de ainda não estar em funcionamento o [CMJ]. Eu não sei se o Sr. Vereador 
Adilo pretende acrescentar. Sr. Presidente, posso passar a palavra ao Sr. Vereador?” 

 

O Vereador Adilo Costa: 

“Dar aqui só uma ou duas notas que eu acho que seriam importantes também. Em relação ainda ao [CJM], 
o facto de não ser a maior prioridade também tem a ver com a situação económica em que vivemos. Eu dar, 
mais que perplexo que o Senhor fique, mas dar a um desempregado um cartão para ir comprar o que quer 
que seja é complicado. Sabendo todos nós, nós e os senhores também têm a obrigação de saber, que o 
desemprego juvenil é arrasador, é arrasador, eu penso que não é nada eficaz num momento grave de crise 
económica, nem prioritário, se me permitem, apesar daquilo que foi decidido nesta Assembleia, que é uma 
proposta, de nós também podermos avançar, não é de facto uma prioridade. 

Já o [CMJ] é uma prioridade. O problema é como? De que forma? De que forma é que se avança com o 
[CMJ] sem esvaziar, sem esvaziar todo o movimento associativo que trabalha durante todos os meses do 
ano, todo o movimento associativo juvenil que trabalha e que tem que ter voz? Neste momento só estamos 
pendente por uma coisa: a forma como juridicamente articulamos o [CMJ] e o Fórum Juventude, ou 
chamemos-lhe outro nome qualquer ou chamemos-lhe outro nome qualquer; só estamos presos por isso, só 
estamos presos por isso. Pronto. Mas é algo que está a avançar, que está estudado, que já tem um projeto 
de regimento que será apresentado em reunião de Câmara e depois na Assembleia Municipal, mas que 
eventualmente, eventualmente, e peço desculpa também não ter discutido isto profundamente, 
eventualmente passará por uma discussão prévia com os jovens para sabermos aquilo que eles querem 
realmente. 

Por outro lado, permitam-me só dois reparos. Ouve em relação às juventudes partidárias durante o ano dois 
mil e doze, dois contatos: 

• Um com a Juventude Popular, por iniciativa destes, para um pedido de realização de conferência 
sobre empreendedorismo agrícola e que lhes foi cedida a Biblioteca Municipal de Palmela; 

• Houve outra por parte da [JSP] também para a cedência do CRJ [Centro de Recursos para a 
Juventude] de Pinhal Novo no dia oito de dezembro de dois mil e doze. 

Mas posso-vos garantir que temos um conjunto de iniciativas, um vasto conjunto de iniciativas, dezenas e 
dezenas de iniciativas em que gostaríamos de os ver, gostaríamos de os ver, e não os vimos, lamentamos 
mas não os vimos. Não os vimos no «Encaixa-te! Participação Juvenil e Boas Práticas», ah viram aqui, foi a 
única em que tiveram em dois mil e onze, mas já não tiveram com os «Jovens Voluntários - Tu podes ser o 
Próximo!», sobre a «Sexualidade Juvenil. Um Exercício de Cidadania», no «Encaixa-te! Participação & 
Cidadania no Fórum Associativismo Juvenil» na Biblioteca Municipal, não estiveram na Secundária de 
Palmela quando foi o «Março a Partir» e curiosamente ainda hoje houve uma iniciativa nos Idosos de 
Palmela com a participação dos alunos do décimo segundo G da Secundária de Palmela sobre a questão da 
intergeracionalidade em que os gostaríamos de ter visto também. Têm que estar atentos. Nós não 
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convidamos nenhuma juventude partidária em particular, não convidamos, não convidamos em particular, 
não convidamos, sabe muito bem que não convidamos, em particular não convidamos nenhuma juventude 
partidária, têm é que estar atentos, atentos e participem. Têm o vosso espaço; não podem é ter o exclusivo, 
peço-vos desculpa, não podem ter o exclusivo. E se a política, e se a Política Juvenil da [CMP] é assim tão 
[fraca], pergunto-vos: por que razão é que na própria noite de vinte e quatro para vinte e cinco de abril 
aproveitaram e bem a presença dos jovens na tenda da Salgueirinha para um espetáculo do «Vinte e Cinco 
de Abril» e fizeram a vossa própria reportagem da Juventude Socialista do [PS]. É a questão. Se estão 
atentos para isso, poderão estar atentos para o restante.” 

 

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

 

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

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Eu tinha feito aqui eu próprio uma moção em nome da Mesa, uma saudação ao «Primeiro de Maio», e 
também o [PS] faz uma saudação. Eu acho que elas se tiverem que ser discutidas e penso que talvez não, 
de qualquer maneira ia tentar, eu lerei uma, depois peço ao [PS] para ler a outra e eventualmente 
votaríamos a admissão de ambas e votávamos. Elas não são iguais, como é natural, era quase impossível 
ser, mas no fundamental querem dizer a mesma coisa, saudar o «Primeiro de Maio». Portanto, a primeira 
que foi a que eu fiz, vou ler rapidamente.” 

 

Saudação da CDU “[«Primeiro de Maio» dois mil e treze]” 

Tomou a palavra o Sr. Presidente da Mesa para apresentar a saudação, que ficará apensa à ata, e que foi 
admitida por unanimidade, com vinte e quatro votos a favor (quinze da CDU, cinco do PS, dois do PSD e 
dois do CDS-PP). 

 

Submetida a saudação a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com vinte e dois votos a 
favor (quinze da CDU, cinco do PS e dois do PSD) e duas abstenções do CDS-PP. 

 

 

Saudação do PS “Dia do Trabalhador” 

Tomou a palavra a Sra. Carla Oliveira do PS para apresentar a saudação, que ficará apensa à ata, e que 
foi admitida por unanimidade, com vinte e quatro votos a favor (quinze da CDU, cinco do PS, dois do PSD e 
dois do CDS-PP). 

 

Sobre as duas saudações intervieram: 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Sr. Presidente permita-me cumprimentá-lo na pessoa de todos os presentes. Aproveito antes de fazer a 
minha intervenção sobre as moções de saudar os jovens que fizeram aqui uma intervenção inicial muito 
justa embora não sejam do partido que represento mas é de sempre de saudar nestas câmaras a presença e 
a intervenção do público. Lamento uma resposta por parte do Sr. Vereador um pouco jocosa, mas que era 
despropositada.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 
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“Ó Sr. Deputado Municipal! Depois diz-me que eu o interrompo, está a ver! É uma coisa esquisita, mas é 
difícil. É que eu vou terminar o meu mandato a fazer constantemente isto porque... Nós estamos a discutir 
as saudações, homem! Depois tem tempo para falar nisso, homem!” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“O Sr. Presidente tem mais a intenção de ser professor, mas isto já foi uma escola.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Não é uma questão de ser professor! É que o meu amigo termina este mandato e não aprendeu nada, é 
uma coisa....” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Obrigado Sr. Presidente. Posso continuar?” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“A falar sobre isto não pode.” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Eu já acabei, o senhor só falou...” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Vai falar sobre as saudações, sobre o resto não pode, eu não deixo. Tem muito tempo ainda, nós temos 
muito tempo, temos a noite toda; a seguir fale disso. Agora é das saudações.” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Relativamente às moções apresentadas...” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Não são moções, são saudações.” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Saudações, moções... portanto, saudar o Dia do Trabalhador, com todo o respeito por todos os que 
trabalham, nós estamos completamente de acordo. Nós no [CDS-PP] também somos pessoas de trabalho e 
relativamente à saudação proposta pela Mesa, não temos a apontar grandes desideratos. No entanto, 
relativamente à moção apresentada pelo [PS], também seria uma boa saudação. No entanto, será um pouco 
despropositado dizer que ‘quem trabalha é rico’! Eu trabalho há muitos anos, ainda enquanto estudante eu 
trabalhei e se calhar muitos dos presentes o fizeram, e fizeram porque eram pobres, não eram ricos. Se 
dissessem que ter trabalho nos dias que correm é uma riqueza, isso sim, estaríamos completamente de 
acordo. Que temos que lutar aqui, e já que há muito tempo se fala numa aldeia global que é onde nós 
vivemos, no conceito de aldeia global, nós teríamos que ter presente que o trabalho embora tenha sido uma 
conquista em muitas regiões do globo, nomeadamente em Portugal, nos seus Direitos dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras, sabemos que hoje em dia prejudica muito do trabalho local, a escravatura que muitos outros 
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trabalhadores são submetidos por esse mundo fora, nomeadamente no Bangladesh onde faleceram 
recentemente vítimas [da] nossa luxúria aqui ocidental porque trabalham para marcas conhecidas, toda a 
gente compra. Aí sim, teríamos aqui uma saudação se fizessem referência a esses pontos. 

Nós somos a favor das comemorações de todos aqueles que lutaram por melhores condições na vida do 
trabalho, desde esses tempos do século dezanove, dos trabalhadores americanos. No entanto, não podemos 
estar de acordo com alguns pontos aqui apontados e da forma como eles são transcritos. Daí a nossa 
abstenção relativamente a estas duas saudações.” 

 

O Sr. João Completo Costa do PS: 

“Muito boa noite Sr. Presidente, boa noite Sra. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros Colegas, 
público em geral, Comunicação Social. Peço desculpa se me esqueci de alguém. 

Eu sobre o «Primeiro de Maio» queria só dizer uma coisa e queria formular um desejo. Queria formular, eu 
já tenho alguma idade, vivi o primeiro «Primeiro de Maio» de mil novecentos e setenta e quatro, vi um 
«Primeiro de Maio» de unidade e o desejo que eu formulo é que no próximo ano o «Primeiro de Maio» seja 
um «Primeiro de Maio» de unidade. «Primeiro de Maio» onde as Centrais Sindicais consigam congregar 
esforços para que realmente seja um «Primeiro de Maio» verdadeiro, um «Primeiro de Maio» dos 
trabalhadores. «Primeiro de Maio» com divisões, manifestação da UGT [União Geral de Trabalhadores] por 
um lado, [CGTP-IN - Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional] por outro, 
eu acho que ainda não é o verdadeiro «Primeiro de Maio», aquele «Primeiro de Maio» que se deseja. 
Portanto, é esse o desejo que eu formulo.” 

 

A Sra. Carla Oliveira do PS: 

“Eu gostava, é que eu já tinha participado na elaboração desta saudação, li-a, reli e agora tornei a ler e eu 
gostava que o Sr. Deputado Piteira [do CDS-PP] me dissesse onde é que viu a frase que ‘quem trabalha é 
rico’! Porque eu não a consegui encontrar aqui. Também gostava que me explicasse donde é que tirou a 
ilação de que nós estamos a tentar dizer que ‘quem trabalha deve ser rico’ ou que queremos que ‘quem 
trabalha seja rico’? Porque aquilo que nós aqui dizemos é que ‘quem trabalha não pode ser pobre’, ‘quem 
trabalha não pode voltar a ser pobre’. Agora não estamos a dizer que ‘quem trabalha tem de ser rico’! era só 
este pedido de esclarecimento.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Então, quem tem que esclarecer foi quem interpelou, quem sugeriu. O senhor, não sei se quer dizer 
alguma coisa? Não? Pronto. Então meus senhores, eu penso que é possível votarmos ambas em conjunto.” 

 

Submetida a saudação a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com vinte e dois votos a 
favor (quinze da CDU, cinco do PS e dois do PSD) e duas abstenções do CDS-PP. 

 

 

Saudação da CDU sobre “As novas regras fiscais da agricultura” 

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

 

Sobre a moção intervieram: 

O Sr. José Cardoso do PSD: 
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“Embora não estando de acordo com tudo o que está aqui na moção, mas eu devo dizer que os senhores 
que fazem estas leis deviam vir à agricultura, deviam vir ao campo porque eu devo confessar que sou, já 
disse aqui provavelmente, sou neto de agricultores, filho de agricultores e uma parte da minha vida também 
fui agricultor. E deixei de ser agricultor porque estava cansado de trabalhar e de perder dinheiro. É uma 
atividade difícil, uma atividade dura, e eu fico, às vezes dá-me vontade de rir quando oiço que há cem novos 
agricultores por dia ou jovens agricultores. É que isto trabalhar no campo não é a mesma coisa que estar 
sentado a uma secretária a trabalhar com um computador! Faz dores de costas, faz calos nas mãos, a gente 
não dorme de noite, e os resultados tem que se trabalhar com sol, com chuva, não há feriados, não há dias 
santos, não há férias. Isto sinceramente, em vez de se ajudar quem tem ainda alguma disponibilidade para 
trabalhar no campo, faz-se coisas destas. 

Eu não posso estar mais de acordo, aliás, eu estou revoltado com tudo o que está a fazer, porque é 
inacreditável um país com tanta terra abandonada e que se importe ainda quase tudo para comer. Isto se 
deve a muitos fatores e eu confesso sinceramente como social-democrata convicto que sou, fundador do 
PSD neste distrito, estou revoltado porque isto é demais! Isto é demais! Não se tem em consideração por 
quem trabalha. Continua muita, muita gente, a ganhar dinheiro indecentemente de formas [?]. Eu pasmo-
me como é que pessoas que vão à televisão que ganham fortunas e vão se lamentar, como nós tivemos. 
Isto é um escândalo, isto é um escândalo. Eu acho que o povo português tem que se revoltar, 
sinceramente. Porque isto é um escândalo! Indivíduos com reformas brutais a queixarem-se?! Então e os 
desgraçados que a gente convive com eles todos os dias com reformas de miséria, não têm dinheiro para 
comer sequer, isto é verdade. Eu sinceramente, eu peço desculpa, eu estou no final de mandato mas não é 
por isso, é sinceramente a minha disposição. E o Pato [da CDU] está a olhar para mim, ele sabe bem do que 
eu falo. Ele sabe bem do que eu falo. Toda a vida foi assim, toda a vida trabalhei e toda a vida tive 
consideração por quem trabalha e acho que neste momento não está a ter consideração por quem está a 
fazer sacrifícios. Portanto, eu não sei se a minha companheira quer votar favoravelmente esta moção por 
solidariedade comigo próprio, mas eu vou votar favoravelmente esta moção.” 

 

O Sr. João Completo Costa do PS: 

“É realmente neste país destruiu-se a agricultura e isto é provavelmente a última machada na agricultura. É 
a machadada naqueles que ainda estão na agricultura, que ainda resistem. É o impedir que muitos jovens, e 
há realmente muitos jovens que não veem e não têm outro futuro à sua frente senão o enveredarem por 
este caminho, pelo caminho da agricultura, os novos rurais, está efetivamente a dificultar-se o caminho a 
esta juventude. Mas mais grave ainda é uma coisa que não foi dito ainda aqui e que eu acho que é se calhar 
o mais grave disto tudo. É que muito desempregado está a procurar a sua salvação, a sua subsistência, na 
agricultura e está aqui o Governo a inviabilizar que estas pessoas possam lançar mão daquilo que lhes resta 
para poder salvar, para dar de comer aos seus filhos e dar de comer a si, às suas famílias, e aos seus filhos. 
Eu acho que isto é extremamente grave. 

Relativamente ao Sr. Cardoso [do PSD] eu só tenho que dizer uma coisa. Sr. Cardoso, é assim: lamentar, 
lamentar é bom, mas o Sr. Cardoso só tem duas alternativas - ou correr com os líderes do seu partido ou 
sair do seu partido.” 

 

A Sra. Teresa Marta Joaquim do PSD: 

“Boa noite a todos. Eu vou votar favoravelmente esta moção e não é por estar em solidariedade com o meu 
colega de bancada, é efetivamente por sentir que o devo fazer. Porque nós corremos o risco de estar num 
país um pouco esquizoide que é o pai, digamos assim, psicologicamente falando, a obrigar os seus filhos a 
pensar como eles. E portanto, como no partido ao qual eu pertenço não há paredes de vidro nem nada que 
se pareça, eu posso dar-me ao luxo de não concordar com algumas políticas que efetivamente eu considero 
pessoalmente que são prejudiciais. E nomeadamente esta medida - e eu que também sou do campo e que 
também descendo de pessoas que trabalharam a terra e, aliás, embora me tenha licenciado, e tirado 
mestrado e todas essas coisas, se for preciso eu sei como é que se plantam batatas, como é que elas se 
apanham porque também já o fiz, e também já na minha pequenez, na terra percebi como é que isso é duro 
-, eu acho que na minha juventude política não me posso dar alguns luxos e um dos luxos é efetivamente 
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pensar ainda como a minha cabeça quando não concordo com a tal figura do pai, que enfim a todos 
devemos respeitar, mas que por vezes se quisermos crescer também devemos pensar por nós próprios. E 
portanto, é assim.” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Relativamente a esta moção, temos a dizer que existem aqui duas componentes. Se encararmos, como 
muitas vezes já tem sido aqui dito pelo Partido Comunista a propósito de outros temas a que estamos 
perante uma situação de caridadezinha porque o agricultor ainda não sabe ler nem escrever, estaríamos 
aqui sobre um aspeto, uma maldade muito terrível, porque estávamos a colocar as pessoas sem literacia, 
sem conhecimento algum, perante um facto que as obrigava a recorrer a terceiros. Se encararmos a 
atividade agrícola como uma atividade nobre feita por pessoas que sabem o que estão a fazer, que até são 
formados em agronomia ou outras formações, alguns são formados em Economia, como já sabemos e 
temos no nosso caso um caso paradigmático que leva mais alto o nome do Concelho de Palmela, que é o 
caso da Casa Ermelinda de Freitas que é governada por uma senhora formada em Economia. Portanto, 
estamos a falar aqui de duas coisas completamente fora de contexto. Ou queremos que a agricultura seja a 
dos coitadinhos e como diz na moção não queremos que o ‘agricultor passe uma fatura de uma couve.’ Está 
bem, então também não queremos que o senhor que vende cafés passe a fatura de um café. Então vamos 
voltar atrás! O Estado não tem hipótese de contabilidade. A [CMP] também não pode fazer uso do POCAL 
[Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais], vamos rejeitá-lo porque foi uma orientação 
contabilística. Dizer que quem trabalha a terra é obrigado a passar fatura, «não», só se tiver uma atividade 
comercial conducente a isso e o ultrapasse os dez mil euros a propósito do IVA [Imposto Sobre o Valor 
Acrescentado], como é muito bem dito na moção. Mas não ultrapassa a maioria dos, e era bom que 
ultrapassasse, mas não ultrapassa a maioria dos agricultores, não ultrapassa esse valor. Portanto, essa 
questão também acho que está fora de causa. Mas tendo em atenção que ainda há muitos agricultores que 
terão algumas dificuldades, e só por causa disso, e não por caridadezinha, nós vamos abster nesta moção.” 

 

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

 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Ainda neste Período Antes da Ordem do Dia, e está a ver agora Sr. Deputado Francisco Piteira Santos [do 
CDS-PP], agora se quiser pode falar sobre aquilo que há bocado iniciou, se entender, naturalmente, se acha 
que não!” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Relativamente à presença dos jovens, achamos de enaltecer numa fase inicial, mas temos também para 
colocar à Mesa uma pergunta que tem colocado várias questões aos munícipes e que em primeira linha no 
serviço público dos municípios uma delas é o fornecimento de água o outro será o fornecimento da 
iluminação pública. Muitos [munícipes] nossos concidadãos nos têm referido que a iluminação em muitas 
partes do nosso concelho, para não dizer em quase a totalidade, está a ser servida tarde e a más horas. 
Nomeadamente, não se fará sentir pelos que usam o meio automóvel porque têm lá a sua iluminação 
própria, mas por aqueles que usam os transportes públicos e se têm de deslocar a pé do ponto de casa até 
a transporte que usam para se deslocarem para as mais diversas atividades que realizam, desde estudantes, 
a ida ao médico, ou para o seu trabalho, nomeadamente, a [CMP] está a prestar um mau serviço aos 
munícipes. E nós aqui já o referimos numa Assembleia anterior e voltamo-lo a dizer – se for uma questão 
económica há muito por onde cortar, sem ser na iluminação pública, Sra. Presidente. E mais a mais, houve 
um aumento brutal de impostos neste município, de cerca de vinte por cento, com a aplicação da taxa do 
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IMI [Imposto Municipal sobre Imóveis] que é a receita própria do município. Muitos se têm queixado, e nós 
aqui [daremos] voz àqueles que se queixam.” 

 

O Sr. José Charneira da CDU: 

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

“(...) da Assembleia, Sra. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Jornalistas presentes, muito obrigado. 

Eu queria fazer aqui só uma nota sobre uma coisa que se vem falando há muito tempo, mas que já começa 
a dar passos seguros, no caminho da desgraça, que tem a ver com o facto de ter sido aprovado no dia 
dezanove de abril na [AR] a proposta de lei do Governo número cento e vinte e três que abre caminho à 
privatização da água e dos resíduos. Esta proposta de lei, já todos ouvimos falar várias vezes que é 
intenção, está no Programa do Governo, a privatização destes serviços essenciais à população, mas começa 
de facto a dar passos. Esta proposta foi aprovada e basta lermos o preâmbulo da proposta para ver que 
[está] lá tudo escrito, nomeadamente: ‘a linha de atuação projetada pelo Governo – isto são palavras da 
proposta, não são palavras do Governo – assenta na promoção do equilíbrio tarifário, na resolução dos 
défices tarifários, e na implementação de estratégias de integração vertical dos sistemas municipais, (...) os 
quais podem ser depois subconcessionados, total ou parcialmente, (...) a empresas cujo capital seja integral 
ou maioritariamente subscrito por entidades do setor privado.’ Portanto, o objetivo está definido. Depois 
fazem a separação neste diploma, entre os resíduos, e a captação de águas, e a sua distribuição, e também 
o saneamento e, portanto, está aberto o caminho à privatização de facto disto. Só não explicam, por 
enquanto, como é que isto depois vai ser feito, porque nomeadamente nos sistemas multimunicipais, onde 
se diz aqui que pode ser de facto concessionado a empresas privadas, estão-se a esquecer que em todos os 
sistemas, quarenta e nove por cento é capital dos municípios. E portanto, não sabemos muito bem como é 
que os municípios vão deitar fora estes quarenta e nove por cento. Mas também já foi dito aí noutros fóruns 
sobre estas questões da água, por responsáveis do Governo, que ainda não sabem exatamente como vão 
fazer, mas vão fazer. Vão fazer e no trilho que este Governo trilhou, trilhou, passo o pleonasmo, de «doa a 
quem doer», é por cima de «toda a folha» e é para atingir o objetivo. 

E temos aqui de facto matéria que eu queria chamar a atenção disto, e temos aqui uma bandeira que temos 
que nos unir todos porque isto vai dar mau resultado. Basta ver o que aconteceu nos outros países onde o 
caminho foi este. Nalguns estão a voltar atrás, noutros é impossível voltar atrás. Dou por exemplo, o 
exemplo, e só porque a senhora faleceu há pouco tempo, Margaret Thatcher, foi ela que privatizou entre as 
várias coisas na Inglaterra os sistemas de abastecimento de água que neste momento é considerado dos 
piores sistemas do mundo. Os privados não fazem investimento, as tarifas aumentam porque querem é 
lucro rápido e imediato e como têm o monopólio, porque isto é um monopólio natural, têm o monopólio, não 
fazem investimentos e está considerado neste momento o pior sistema do mundo. Portanto, estão aqui, 
passados vinte e poucos anos o resultado desta política desastrosa. 

Já agora só mais uma nota; também tem a ver com isto, e também congratulo-me por isso. A [CMP] e aqui 
até foi aprovada a moção que houve por unanimidade na sessão de Câmara a contestar o aumento do 
tarifário da SIMARSUL [Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da Península de Setúbal]. A 
SIMARSUL para este ano propôs um aumento de tarifário de dez por cento. A justificação é sempre a 
mesma: a necessidade de equilíbrio do sistema e da restruturação do setor e harmonização das tarifas a 
nível nacional. Depois a ERSAR [Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos], que é a entidade 
reguladora destes serviços, veio propor um aumento de cinco por cento. E a Sra. Ministra, de uma forma 
inexplicável, digamos assim, decretou um aumento de sete por cento e pronto. A [CMP] contestou - eu sei 
que não é a única nesta matéria, há outras câmaras também a contestar - e não vamos pagar e vamos ver 
o que é que isto vai dar porque não pode ser só porque a Sra. Ministra decide ou a SIMARSUL decide, sem 
ouvir os outros quarenta e nove por cento que são os acionistas, porque nós somos acionistas e 
consumidores e nós é que pagamos o funcionamento do sistema, não pode decidir só desta forma absurda. 
E queria deixar só de facto estas duas notas que me parece importante e que têm a ver com o que está aí a 
vir e está a chegar.” 
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O Sr. Pedro Taleço do PS: 

“Boa noite a todos. A Bancada do PS não deixa de saudar a participação de munícipes, sejam eles 
organizados ou não, e a mim pessoalmente choca-me o nível de agressividade com que foram respondidas 
algumas questões dos jovens. Se defendemos este tipo de participação em que o contraditório é alvo de 
alguma intimidação estaremos desde já, no que a mim pessoalmente me diz respeito, conversados acerca 
da participação. 

Por outro lado, a resposta que foi dada é toda ela cimentada num conjunto de relações causais que não 
existem; imprecisões, contagens que não existem. E foi uma resposta, no meu entender, também muito 
pouco séria em relação a uma questão importante que é a participação juvenil, inclusive, cometendo alguma 
deselegância de referir um pormenor ou outro, de onde é que uma associação perfeitamente autónoma nas 
suas presenças e deslocações está ou deixa de estar presente. 

Mas eu gostaria de ser concreto em relação a isto, e começaria pelo [CJM], porque há aqui matéria para 
sermos muito concretos em relação àquilo que foi dito aos munícipes, neste caso a esta associação. Em 
relação ao [CJM] fiquei sem perceber como é que se reduz um instrumento que está instituído em muitos 
municípios deste país e por essa Europa fora a um documento consumista! É um documento consumista?! 
Não, eu prefiro pensar que será um instrumento de oportunidade. Nestes pontos gosto de pensar que os 
jovens, alguns jovens, poderão fazer aquilo que de outra forma não teriam. Por outro lado, o custo do 
cartão fica pago com uma viagem de comboio. Não há problema nenhum em relação ao custo do cartão. 
Nunca houve. Não havendo custos para a [CMP], ficamos sem perceber de facto qual será aqui – e foi essa 
a pergunta que foi feita – qual será a razão da sua não implementação. Por outro lado, também se falou em 
relação ao [CJM] e o desemprego jovem. O [CJM] é subvinte seis, vai até aos vinte e cinco. A mancha maior 
de emprego jovem começa a partir dessa idade, ou ligeiramente abaixo. Portanto, também não consigo 
perceber qual é a relação. 

Entrando agora na questão da participação e do [CMJ]. É óbvio que os fóruns têm um papel na participação, 
como sempre tiveram. Não é invenção nenhuma feita aqui em Palmela. No entanto, tem o seu papel e tem a 
sua abrangência; o que não tem é uma oportunidade de participação, segundo a participação de cada grupo 
e segundo as temáticas que lhes interesse deliberar e fazer alguma declaração que chegue à [CMP]. 

Em relação às centenas de participantes destes fóruns, eu não tive, mas vou avaliar pelas fotos que vejo no 
mural do Facebook da Juventude. Para chegarmos a centenas de participantes - e com isto não estou a 
contar com a participação de uma escola secundária onde três ou quatro turmas, falo por exemplo aqui 
nestes -, para chegarmos a centenas de participantes com certeza que já estamos a repetir os mesmos de 
sempre; estamos a repetir o mesmo de sempre. Eu estou a discutir aquilo que me interessa e que entendo 
por bem discutir, Sr. Vereador, peço desculpa. Não, eu não estou a excluir a escola. Eu só estou a dizer que 
no ambiente escolar a participação é condicionada, não é livre. Não são os jovens que estão noutros 
ambientes às nove da manhã, às dez da manhã - eu peço desculpa de lhe estar a responder, mas o senhor 
fez a intervenção, portanto, eu respondo – não se podem deslocar a uma escola secundária. Os alunos da 
própria escola, está aí o público, por isso é que se faz nas escolas, e acho muito bem que se façam nas 
escolas e que as próprias escolas dispensem ou deixem os seus alunos participarem fora do que é um 
horário letivo. Mas deixo estas dúvidas, porque isto são, todas elas, questões distintas. 

Em relação também à participação e nomeadamente ao «Março a Partir». Bem, eu leio trinta e oito 
entidades a participarem no «Março a Partir». Percebo que se contou com as turmas do décimo segundo, 
etc., etc., e com tudo o mais. Mas sei que não são trinta e oito; não há trinta e oito. Não podem ser trinta e 
oito. Está aqui e vamos discutir o que é uma entidade. Temos de discutir o que é a figura de uma entidade e 
o que é que estamos a discutir, porque esta questão que o Sr. Vereador faz questão de estar sempre a 
referir, em relação aos [CMJ’s] e aos grupos informais não poderem participar, ó Sr. Vereador, isto faz parte 
da vida e do crescimento de um grupo! Não se pode pedir a um grupo informal, que não está constituído 
formalmente, que assuma todas as responsabilidades, da mesma forma que a [CMP] também não tem 
nenhum mecanismo para apoiar, caso tivesse subsídios, os grupos informais; não tem, não existe, não há 
quem responsabilizar. Portanto, isto faz parte de um crescimento. Desmistifique-se esta ideia que os grupos 
informais vão desaparecer num [CMJ] porque eles nunca desapareceram, e as associações renages, mais 
pequenas, as maiores, sempre estiveram. Faz parte; há grupos informais que perduram, outros que acabam. 
Portanto, há aqui um conjunto de situações, não é pelo Sr. Vereador inferir em determinado discurso que é 
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verdade, porque não é, ou pelo menos que não é discutível. É de toda a importância melhorar e ampliar os 
órgãos de participação. Isto é um princípio, penso eu, muito básico. E um regulamento, desculpe, mas o 
regulamento que até tem que vir ser aprovado na Assembleia, penso que se há dúvidas, se há tempo, então 
comece-se a discutir o regulamento. Entretanto, não se deixe o tempo passar aos anos, porque já estamos a 
debater esta matéria aos anos. 

E gostaria só de terminar dizendo que tudo isto é sustentado por uma atividade municipal em termos de 
Juventude que não está minimamente relacionada com uma Política de Juventude, porque não há nenhuma 
Política de Juventude escrita, definida, entendível, explicável até, explicável até. Não, não há! Pelo menos 
que eu conheça. Há um conjunto de ações dispersas no terreno, sem o mínimo de investimento da [CMP], 
porque é zero; o investimento é zero. Mas felizmente eu acho que as dinâmicas não dependem da vontade 
de uns e de outros. Os grupos aparecem, os jovens juntam-se e a participação, quer queiramos quer não, 
no espaço público, de uma forma ou de outra acontecerá.” 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

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

“(...) cumprimento (...) No último ano particularmente foi aqui várias vezes abordada a questão das 
freguesias e daí que eu de uma forma sintética gostasse de dar conhecimento a esta Assembleia de 
conclusões do último encontro realizado pela ANAFRE [Associação Nacional de Freguesias] em Coimbra no 
dia vinte. Três foram os assuntos abordados: 

• A reorganização administrativa; 

• A nova Lei das Finanças Locais; 

• E a nova Lei de Atribuições e Competências. 

Dizer que ficou claro, e resulta das conclusões e da resolução aprovada, que de facto constituiu uma falácia 
aquilo que nós já vínhamos dizendo, tudo aquilo que o Governo foi propagando relativamente ao aumento 
de eficácia, e eficiência, e de economia de escala, que resultaria das agregações. As freguesias, de acordo 
com a nova proposta de lei que está em discussão, vão ficar pior financeiramente do que da generalidade 
dos protocolos que existem com as câmaras municipais. E o mesmo se passa relativamente às competências 
e às atribuições que ficaram muito aquém daquilo que era expetável e que era desejável para uma maior 
autonomia, maior poder de afirmação das freguesias.  

Mas eu chamo, em último lugar e como sendo seguramente um aspeto importante e que aqui seguramente 
num futuro não muito longínquo iremos ter alguns momentos de discussão sobre ele, que é mais um falso 
dualismo que este Governo está a criar e que é pródigo em o fazer - público contra privado, empregados 
contra desempregados, precários contra efetivos -, tem sido uma estratégia, aliás, inteligentemente bem 
conseguida por este Governo, infelizmente, e que aqui se configura que passe a ser um polo de 
conflitualidade, de disputa e de conflitualidade, entre as câmaras municipais e as juntas de freguesia, uma 
vez que não há um aumento significativo das verbas a transferir para as juntas [de freguesia]. O que há é a 
intenção de haver uma repartição das verbas atribuídas às câmaras municipais para as juntas [de freguesia], 
nomeadamente no IMI, etc. E aliás, algumas das intervenções deixaram-nos, a nós CDU e não só, 
preocupados porque já houve ali algumas intervenções que indiciaram um risco de um potencial 
conflitualidade entre as juntas de freguesia e as câmaras municipais, os municípios, na disputa, na partilha 
dos impostos locais. Eu penso que é uma matéria sobre a qual seguramente iremos aqui abordar num futuro 
muito próximo, mas para o qual desde já gostaria de deixar aqui esta nota e esta chamada de atenção para 
mais um falso conflito e um falso dualismo que o Governo está a criar neste momento com a nova Lei de 
Atribuições e Competências entre as câmaras municipais e as juntas de freguesia.” 

 

O Sr. João Completo Costa do PS: 

“Eu pegando na intervenção do José Charneira [da CDU], sobre a questão da privatização das águas e dos 
resíduos sólidos, a questão que o José Charneira coloca tem uma resposta evidente que é, como é que vão 
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privatizar isto? Vão privatizar os cinquenta e um por cento que não são dos municípios. Vão privatizar os 
cinquenta e um por cento que no caso dos resíduos sólidos são da EGF [Empresa Geral do Fomento, SA]. A 
que é que isto vai levar? Eu acho que é um problema que se vai colocar aos municípios nos próximos anos, 
que é o seguinte, que é o custo para o município e a para o munícipe do, falando dos resíduos sólidos, do 
lixo, nomeadamente do lixo, quanto é que vai custar e quanto é que os munícipes vão pagar a recolha e a 
deposição do lixo. Hoje todos nós sabemos que o custo, o valor que é passado para o munícipe, não 
corresponde àquele que na realidade é o custo de recolha e tratamento de lixo. 

Ora, se estivermos agora a falar de uma empresa privada que tem como finalidade o lucro e que tem 
cinquenta e um por cento, tem cinquenta e um por cento e decide, e decide no preço. O que vai acontecer é 
que estas empresas vão dar lucro, lógico, e vão fazer repercutir no munícipe o preço real mais o lucro da 
recolha e do tratamento do lixo. Isso vai levar a quê? Vai levar a que, se calhar há males que vêm por bem, 
vai levar a que as câmaras municipais repensem a sua Política de Resíduos. Ou seja, eu acho que foi um 
erro a criação das, sabe-se que era para aceder a fundos europeus que foram criadas, o principal objetivo 
da criação das empresas intermunicipais, mas eu acho que foi um erro. E um erro por vários motivos, 
porque se caiu em tentações e também porque para obtenção destes fundos muito do equipamento teria 
que ser comprado à Alemanha. Ou seja, nós tivemos as incineradoras, tivemos as digestões anaeróbias, 
tivemos equipamentos de altíssimo custo e havendo soluções muito mais baratas, e existem nessa Europa e 
por esse mundo fora. Portanto eu penso que isso vai levar a que as autarquias repensem a sua Política de 
Resíduos Sólidos e que se avance para soluções mais baratas e, por incrível, mais amigas do ambiente.” 

 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“Eu queria perguntar à Sra. Presidente, não é que eu tenha tido esse problema mas vieram-me dizer que 
com estas obras que envolvem aqui o Centro Histórico e sobretudo à volta da [CMP], que se reduziu 
substancialmente o parque de estacionamento e que as pedras que estão no topo dos passeios estão, 
provavelmente por razões de segurança, não sei, mais altas no topo do que no início, ou seja, estão mais 
baixas junto ao passeio e mais altas junto à estrada e que isso provoca acidentes e danos nas viaturas. Eu 
gostava de saber se as pessoas têm razão de fazer esta reclamação e qual é a resposta que a [CMP] tem 
para dar.” 

 

O Sr. José Charneira da CDU: 

“Só duas notas a comentar o que dizia o João Completo [do PS]. Primeiro, não é tão fácil assim. Eles podem 
concessionar os sistemas multimunicipais, os cinquenta e um por cento, mas há aqui um dado importante, é 
que quando as empresas foram constituídas, e já agora, foram empresas multimunicipais porque as 
empresas multimunicipais - portanto, há as Águas de Portugal, Grupo AdP [Águas de Portugal, SGPS, SA], e 
municípios - porque não foi possível com os Governos do [PS], não foi possível porque não deixaram criar 
sistemas intermunicipais, só entre as câmaras. Por quê? Porque não deixavam que esses sistemas fossem 
financiados pelos Fundos Comunitários. Aliás, a última empresa que resistiu a isso foi as empresas das 
Águas - o nome pode não ser exatamente este - mas do Alentejo [Águas Públicas do Alentejo, S.A.] em que 
andaram uns quatro ou cinco anos a teimar, a teimar, a teimar, até que foram chamados ao Ministério, 
ainda no tempo do Governo do [PS] e dizer: ‘Meus senhores, ou fazem multimunicipal ou isto não vai 
mesmo para a frente’. E portanto, tiveram que fazer multimunicipal. 

E há uma distinção clara; mas dentro dos multimunicipais há um dado importante nos contratos que estão 
assinados, na constituição das sociedades: é o património! É que o património pertence às câmaras. Depois 
houve investimentos que estavam previstos, que foram feitos, nem todos, porque os investimentos no nosso 
caso da SIMARSUL ainda não estão todos realizados, tanto assim que a SIMARSUL [paga] uma renda aos 
municípios pelo património que herdou, e agora não é possível, até do ponto de vista legal, agarrar nesse 
património que é da câmara e transportá-lo para os privados. É que uma coisa é na construção da empresa 
multimunicipal em que está o Estado, haver uma cedência desse património das câmaras [às] empresas que 
[são] do Estado. Agora ceder ao privado (?!) é que a coisa já não é tão simples. Não vai ser tão fácil do 
ponto de vista legal. Portanto, isto só para dizer que de facto não vai ser tão fácil. 
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E em termos da gestão, eu não tenho dúvidas nenhumas, até pelas experiências, o público gere melhor do 
que o privado; gere melhor do que o privado! Agora nós temos nomeadamente a SIMARSUL, há aqui uma 
série de sinergias que não foi possível captar. Por exemplo, os investimentos feitos pela SIMARSUL, alguns 
foram comparticipados pelo Banco Europeu de [Investimento – BEI], mas naquela altura, naquela altura, a 
SIMARSUL tinha negociado com um banco sul-coreano uma taxa de juro e umas condições muito, mas 
muito melhores do que com o BEI, mas foi obrigado pelo Governo a ir ao BEI! E portanto, isto faz com que 
haja uma carga sobre estas empresas e depois se diga: ‘Bem, isto está mal gerido. As tarifas não são 
equilibradas.’ Estamos a falar, isto é recentíssimo! 

Os célebres swaps, eu nunca percebi por que é que as empresas de transportes davam sempre tanto 
prejuízo; e os preços do bilhete aumentavam, e os salários dos trabalhadores baixavam e aquilo continuava 
a dar prejuízo! E eu isto nunca entendi, ainda por cima com uma particularidade: os conselhos de 
administração eram nomeados pelos governos. Portanto, ou eram incompetentes e tinham que ir para a rua, 
eh, pá, ou então havia ali qualquer coisa de anormal, porque se fosse numa empresa privada tinham ido 
todos para a rua ao fim de um ano ou dois. E assim não. Soube-se agora, os célebres swaps, aqueles 
negócios todos da roleta, e nós a pagar tudo isso. E portanto, todos esses investimentos nestas empresas 
também tem um bocado a ver com isso, aliás, a AMARSUL, só para dar outro exemplo, sempre teve a tarifa 
mais baixa dos sistemas de norte a sul do país e sempre foi a [tarifa], e é uma tarifa à AMARSUL que dá 
lucro. A AMARSUL não dá prejuízo, a AMARSUL dá lucro e nós sempre tivemos a tarifa mais baixa. Eu neste 
momento não sei qual é a tarifa, o Sr. Vereador talvez me possa ajudar. A tarifa da AMARSUL neste 
momento? Vinte e um, vinte e dois euros a tonelada. Já há quatro ou cinco anos havia sistemas no norte do 
país a pagar a cinquenta e cinco euros a tonelada e também a TratoLixo [Tratamento de Resíduos Sólidos, 
EIM], por exemplo, sistema de Oeiras, Sintra, Cascais, por ali fora, que fizeram uns aterros sanitários que 
não tinham capacidade, aquilo foi mal dimensionado, tiveram a depositar algum tempo aqui na AMARSUL, a 
uma tarifa que não era a tarifa que se aplicava aqui aos municípios, como era óbvio, e essa receita era uma 
receita que contava até para baixar aqui a nossa tarifa e depois quando a AMARSUL disse ‘Eh, pá, já não dá 
mais porque senão qualquer dia não temos aterros’, iam depositar a Portalegre! A Portalegre! E portanto, 
vejam bem qual é o custo que isto tem. Isto é boa gestão?! Mas isto não tem a ver com privado ou público, 
tem a ver com critérios de boa gestão. Agora eu não tenho dúvidas, tenho esta convicção: público gere 
melhor, especialmente nestas áreas, que são áreas estratégicas; gere melhor do que o privado até porque, 
como disse e muito bem, o privado tem que ter lá o seu lucro e tem que o retirar, enquanto aqui os ganhos 
vamos reinvestir no sistema, para melhorar o sistema, para lhe dar eficiência e eficácia e vamos manter as 
tarifas comportáveis. Porque senão o que vai acontecer é que com o aumento das tarifas as pessoas vão 
começar a fazer, como já fazem nalguns sítios, começar a deixar o lixo no meio do pinhal, não vão meter no 
contentor! E isto vai ser um problema ambiental e isto vai agravar o problema ambiental.” 

 

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

“Sobre as questões colocadas. A primeira questão foi sobre a iluminação pública, nós aqui podemos informar 
o seguinte: como se sabe foi introduzida a prática e a política que é hoje, aliás, seguida pela generalidade 
dos municípios na própria área metropolitana de Lisboa de instalação de relógios astronómicos. Não é só 
uma questão financeira, é de facto uma questão de eficiência ou seja de sustentabilidade também, quer 
dizer, nós não devemos gastar mais energia se podemos com o mesmo objetivo atingir, isto é, podemos 
com menos recursos atingir o mesmo objetivo. Portanto, a questão dos relógios astronómicos não é 
sobretudo uma questão estritamente financeira, mas ainda assim é verdade que houve durante – nós 
chegámos a falar desse tema não sei se aqui na Assembleia Municipal em concreto, mas também na 
Assembleia Municipal, sim, mas sobretudo em reuniões de Câmara, mais do que uma vez porque enfim, 
todos nós levantávamos o problema e houve uma coincidência que foi o tempo em que foram instalados os 
relógios astronómicos e nós reconhecemos que se tivessem sido instalados um pouco mais tarde, por 
exemplo, agora, isto é já depois da hora ter mudado provavelmente dar-se-ia menos pelas falhas que aquela 
instalação verificou mas o que é facto é que tendo sido numa fase em que a hora, enfim, o inverno foi muito 
longo como sabemos, ainda era inverno, a hora ainda não tinha mudado e portanto, houve ali uma mudança 
significativa relativamente àquilo que estávamos habituados no que à hora da iluminação pública funcionar 
diz respeito. Em concreto, o que preveem estes relógios é justamente fixar uma hora quer para acender 
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quer para apagar diferente daquilo que se verificava até agora e que assenta sobretudo na verificação do 
horário do próprio pôr-do-sol e do nascer do sol. Portanto, os relógios estão afinados no fundo de acordo 
com o comportamento do sol. Por exemplo, no caso do acendimento ele deve acontecer quinze minutos 
após o pôr-do-sol e hoje por exemplo o Sr. Vereador informava aqui que o pôr-do-sol deu-se às vinte e vinte 
e sete, de acordo com os registos oficiais no nosso caso o registo é feito a partir de Lisboa, do Observatório, 
portanto, vinte e vinte e sete, ora, o que devemos verificar é se realmente a luz acendeu cerca dos tais 
quinze minutos depois desta hora. E por outro lado, relativamente à hora de desligar, ou seja, de manhã, o 
que deve acontecer é meia hora antes do nascer do sol. Ora para o mesmo dia foi verificado que o nascer 
do sol aconteceu às seis e quarenta e dois, portanto, em princípio a luz deveria ter desligado meia hora 
antes destas seis e quarenta e dois. Bem, já tem acontecido e de facto nós levámos, houve um leque 
enorme de reclamações foram todas apresentadas à EDP [Electricidade de Portugal, S.A.] pela [CMP] e 
neste momento as reclamações que nós temos são residuais, ou seja, tudo leva a crer que os problemas 
terão sido resolvidos. Alguns nós próprios fomos confirmar, fazem parte das zonas onde andamos todos os 
dias e nos vários pontos onde passamos no concelho, portanto, algumas reclamações nós próprios 
confirmámos que foram satisfeitas. Não posso garantir que foram todas, nomeadamente se alguém reclama 
e se vai para além do cumprimento deste horário que agora acabei de dizer, alguma coisa de facto não está 
bem. Mas em princípio, em princípio, neste momento já estaremos a falar de avarias, ou seja, de coisas 
pontuais. Nós próprios aqui, eu falava muitas vezes com o Sr. Vereador sobre isto, quer dizer, nas áreas 
onde circulamos mesmo aqui na freguesia havia ali uma diferença, enfim, de facto num caso estávamos a 
falar da iluminação pública que a EDP gere, naturalmente, e portanto que respeitava e que devia respeitar 
estes horários de acordo agora com a instalação dos relógios astronómicos, noutras situações já estávamos 
a comparar com o funcionamento por exemplo de alguns espaços municipais e portanto havia aí um 
desfasamento entre os horários de funcionamento duma iluminação e de outra. Portanto, é tudo isto que em 
princípio estará progressivamente a ser corrigido e neste momento deve estar praticamente tudo, é a 
informação que nós temos concretamente da EDP. Mas, se houver casos concretos o que nós pedimos é que 
sejam identificados que nós imediatamente observaremos e relataremos à EDP.” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

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

“(...) aqui um pormenor em concreto, na chamada Urbanização Palmela Verde, invariavelmente é sempre a 
primeira a ser iluminada. A zona dos mais pobres, Aires, Bairro de Santa Teresinha, Padre Nabeto e outros, 
cerca de dez minutos depois. Se isso tem alguma coisa a ver com o relógio astronómico, não sei.”  

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Bem, sobre isso o que posso dizer é que realmente não conheço nos indicadores da EDP nenhum critério 
para pobres e ricos, felizmente, e portanto se tiver algum dado objetivo sobre uma localidade?! Há 
faseamentos que são muito distintos dentro da EDP. Eu posso situar-lhe, aliás, dei este exemplo, citei este 
exemplo eu diretamente à EDP: se observar bem, por exemplo, neste trajeto que eu faço todos os dias aqui 
na própria Av. 25 de Abril, em Palmela, nós temos fases diferentes e o que acontecia era que tínhamos num 
momento a acender por exemplo as luzes ali frente às paragens da Rodoviária, ao Terminal da Rodoviária, 
mas imediatamente à frente, ou seja, quando termina praticamente o jardim na direção da segunda rotunda 
entre uma segunda fase. Essa segunda fase vai, não chega, por exemplo, à zona do Restaurante Pérola da 
Serra, ainda na estrada, e a partir daí inicia-se uma outra fase. Mas, se entretanto descermos pela Av. do 
Palmelense temos que a própria Av. do Palmelense até ao campo do Palmelense, mais ou menos, é uma 
fase, mas as ruas imediatamente adjacentes são outra fase. Portanto, repare que num trajeto muito curto 
nós temos fases completamente diferentes. O trabalho que a EDP foi fazendo, segundo creio, é justamente 
tentar acertar tudo isto, quer dizer, é que nós não temos iluminação pública a acender, ou aliás, os relógios 
astronómicos não são um ou não é um para Palmela, outro para Aires, não, não é nada disso. Os relógios 
astronómicos são muitos ao longo dos vários PT’s [Postos de Transformação de Eletricidade] que temos 
instalados, ou seja, quatrocentos e setenta e nove relógios astronómicos também. Portanto, é esta afinação 
que pelos vistos a EDP está a fazer. O que nos foi dito foi ‘até ao final de abril, por favor confirmem todas as 
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anomalias.’ A partir daí é suposto estar tudo regularizado. Portanto, o que sugerimos é que os Srs. 
Munícipes, os Srs. Membros da Assembleia identifiquem em concreto em que zonas, em que sítio concreto é 
que não está a ser cumprido este horário: quinze minutos após o pôr-do-sol e trinta minutos antes do 
nascer do sol. São estes os indicadores. 

Depois, questão concreta sobre as obras do Centro Histórico e das pedras, dos lancis. Primeiro, os lancis 
cumprem com requisitos técnicos legais e, portanto, não é por aí que a questão se coloca. O que nós 
verificamos é o seguinte: não é suposto de facto um carro bater num lancil. Quando um carro bate num 
lancil em princípio também pode bater numa pessoa que esteja ali, como sabemos. Até porque a roda ao 
bater no lancil significa que há um pedacinho do próprio carro mais dentro. Portanto, não é suposto isso 
acontecer. O que nós pensamos que acontece, até porque estão identificados os sítios em que isso se 
verifica, o que nós pensamos que acontece é o ângulo que é necessário fazer, no fundo para percorrer 
corretamente o traçado da via é um ângulo que nem sempre é respeitado pelos carros. Nós não estamos a, 
querer dizer, tem acontecido a muito boa gente, muito bons condutores, não estou a classificar. Estou a 
dizer que esse ângulo naturalmente implica um respeito pela condução que eu diria que as pessoas não 
estão habituadas neste ponto, essencialmente isso. Não estão habituadas neste ponto e depois há ilusões de 
ótica, eu própria já fiz este teste. Por que é que é possível uma curva da igreja, uma pessoa bater no lancil? 
Bem, a via tem condições para comportar dois carros a circularem ao mesmo tempo, está absolutamente 
testado do ponto de vista técnico para isso. Por que é que eu bato no passeio? Porque há uma tendência, 
quer dizer, há ali um efeito visual que é criado pela própria proximidade do edifício ao lancil, por um lado, e 
por outro lado, porque até há muito pouco tempo não existia simplesmente lancil, ou seja, as pessoas 
sabiam que se podiam aproximar mais. No fundo se calhar também é uma ilusão de ótica, que se podiam 
aproximar mais daquele obstáculo grande que é a própria igreja. Não sei se me faço entender, isto não é 
uma explicação técnica, é uma explicação de facto, no sentido daquilo que nós sentimos ao passar ali. E, 
portanto, neste momento há uma certa facilidade em que ao manter a mesma relação com o obstáculo que 
é a igreja em si, nós venhamos a embater facilmente num novo obstáculo que foi criado, digamos assim, 
que é esse lancil que não existia até há pouco. Nós pensamos, aliás, o número de casos em princípio está a 
diminuir e nós pensamos que isto vai desaparecer. No entanto, no entanto, pedimos à empresa para 
orçamentar e ver o que é que podia fazer no sentido de suavizar um pouco as próprias arestas, quer dizer, 
bolear creio que é assim que se chama, bolear os próprios limites do passeio para evitar esses embates. 
Sobretudo, evitar que o embate tenha consequências, nomeadamente nos pneus, que já teve e nós 
sabemos. Esta é a situação. 

Depois, Política de Juventude. Eu não sei quem é que foi agressivo, não sei se fomos nós, se foi agora o Sr. 
Membro da Assembleia, Pedro Taleço (do PS), mas para o caso pouco interessa, não é? Eventualmente 
estaremos a falar de estilos. Eu não comento o seu, mas nós continuamos a insistir que a questão da Política 
de Juventude é mais, eu julgo que nós aqui, aliás, aproveito para reiterar um bocadinho junto dos jovens 
que aqui tiveram intervenção antes, que nós não temos nada contra, quer dizer, a intervenção que aqui é 
reclamada. O que tentamos é dizer que uma Política de Juventude não se esgota nessa intervenção que aqui 
se reclama. 

Eu relativamente ao [CJM] assumi, disse claramente, que sendo importante não é uma prioridade. A 
diferença entre coisas importantes e coisas prioritárias, e portanto, é importante, mas não é uma prioridade, 
razão pela qual nós não demos nenhum desenvolvimento especial independentemente daquilo que fomos 
fazendo acerca do tema. Relativamente à Política de Juventude, nós entendemos que ela acontece, ou tem 
condições para acontecer, fora daquilo que está convencionado através dos [CMJ’s] e procuramos dar 
exemplos disso. Quando falamos das atividades que acontecem aqui, quer no Fórum de Juventude que nós 
temos promovido e onde se registam muitas participações - eu sei que rejeita a referência de centenas de 
participações, mas não é verdade, também tem que ser rigoroso e se somar efetivamente todas as 
atividades que acontecem no âmbito desse fórum, independentemente do sítio onde acontecem, 
efetivamente regista a participação de centenas de jovens! Isso é incontornável porque se não nós teremos 
que rejeitar também e teremos que excluir das Políticas de Juventude tudo aquilo que fazemos, que 
acontece: em equipamentos, que acontece em espaços transversais, por exemplo, nos próprios Centros de 
Juventude [CRJ’s - Centros de Recursos para a Juventude]; no apoio que praticamos no desenvolvimento do 
desporto; o apoio dado à atividade, por exemplo, das coletividades na área concreta da música e da música 
desenvolvida por jovens, já não estou a falar só das atividades tradicionais, ou seja, há coletividades que 
efetivamente recolhem apoio da [CMP] exatamente para atividades que são sobretudo desenvolvidas por 
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jovens, eminentemente desenvolvidas por jovens; há um trabalho feito na área das bibliotecas que é um 
trabalho também para a juventude; há um trabalho na área das escolas que é obviamente um trabalho para 
a juventude. E, portanto, eu acho que tudo isto não pode ser desligado, quer dizer, não podemos dizer pelo 
facto da escola ser obrigatória não passa pela própria escola um trabalho e uma Política de Juventude. 

Não é apenas uma Política Educativa, na nossa ótica que não temos a responsabilidade do ensino em 
concreto. Tudo aquilo que fazemos para a juventude, isto é, tudo aquilo que fazemos na ótica das escolas, 
enfim, fora da construção, da conceção, é obviamente, faz parte da nossa Política de Juventude. Mas para 
além disso, para além disso, eu acho que em concreto é preciso conhecer o relatório da atividade das 
nossas associações de jovens e aqui mais uma vez nós não estamos a escudar-nos nos grupos informais, 
porque estamos a falar, em fim, de grupos que existem, independentemente de reunirem todas as 
caraterísticas que são legalmente exigidas, ou não, não estamos a falar dos jovens que se encontram em 
fim num determinado local, a uma determinada hora, estamos a falar de jovens que estão constituídos em 
associações! E que portanto, nós temos apoios e atividades desenvolvidas por inúmeras associações do 
nosso concelho. Temos a Odisseia, temos os vários agrupamentos, por exemplo, de escuteiros do concelho 
(o Grupo de Quinta do Anjo, o Grupo de Palmela, o Grupo de Pinhal Novo), temos a Associação A.J.I.T.A.R. 
[Associação Juvenil Ideias Transformam a Realidade], temos a Associação Juvenil COI – quando falei dos 
agrupamentos de escuteiros, desculpem não falei do Poceirão também -, temos a Associação Juvenil DRACA 
e todas estas associações, bem e muitas outras, o Centro Social de Palmela com o Espaço OCUPA, a 
Associação Cultura Desporto do Poceirão, o Centro Comunitário de S. Pedro, a Sociedade Filarmónica 
Palmelense e os Loureiros em concreto para iniciativas especificas para jovens, o Grupo Bardoada, as 
próprias escolas secundárias como já falámos, mas enfim, não é facilmente aceite como sendo uma 
atividade desenvolvida pelos jovens e para jovens, eu acho que é e que portanto tem de ser integrada nas 
Políticas de Juventude, apenas para dar alguns exemplos. 

Portanto, nós temos aqui no nosso Relatório de Atividades do ano de dois mil e doze duas páginas de 
atividades desenvolvidas, atividades sinteticamente registadas aqui, desenvolvidas por essas associações e 
que de alguma maneira mereceram o apoio da [CMP]. Ora, tudo isto se inscreve na nossa Política de 
Juventude e eu insisto em dizer que a única coisa que nós recusamos é que tentem, digamos que não é 
convencer-nos mas é ter uma afirmação convincente, nomeadamente procurar convencer terceiros de que 
pelo facto de não termos a funcionar o formal e legal [CMJ] a [CMP] não tem uma Política de Juventude. 
Nós achamos que tem e a participação dos jovens em todas estas atividades só podem ser isso, caso 
contrário, enfim, estaríamos a falar de iniciativas soltas que morreriam com certeza com o passar dos 
tempos e o que é facto é que elas não só se perpetuam como vão até crescendo em muitas das suas 
dinâmicas.” 

 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“A Sra. Presidente não falou sobre o estacionamento, por que é que há menos estacionamento junto à 
[CMP]. Já agora só para dizer que as respostas que eu dei às pessoas é que os lancis são para proteger os 
peões e não os automobilistas.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Ah, peço desculpa. Relativamente ao estacionamento, realmente esqueci-me. O estacionamento reduziu 
exatamente em frente à igreja, mas no conjunto, porque nós criámos mais lugares de estacionamento 
disciplinando na zona do chamado miradouro, ou seja, toda aquela zona que foi intervencionada tem 
estacionamento porque criámos estacionamento disciplinado nessa zona. Nós não podemos dizer que 
globalmente temos menos estacionamento, antes pelo contrário. Pronto, esta é a questão concreta. 

Agora objetivamente frente à igreja nós temos menos estacionamento, mas achamos que não é nenhum 
incómodo por aí além as pessoas terem um local em condições para estacionar o carro e virem a pé até à 
igreja. Relativamente a uma coisa que já me interpelaram diretamente: ‘Ah, mas as crianças quando vão à 
missa ou à catequese no domingo, etc.?’ Eu respondo da mesma maneira, quer dizer, eu acho que não é 
nenhum incómodo por aí além os pais que têm que levar crianças à igreja puderem fazê-lo estacionando 
efetivamente um pouco mais além, na direção do miradouro, e deslocando-se com as suas crianças à igreja. 
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No momento em que esperam, pois bem, têm o carro estacionado num sítio onde podem parar e se são 
crianças que não têm idade para atravessar a via [sozinhas] os pais esperam à igreja. Mas até aí sublinho o 
seguinte: nós criámos melhores condições para que os próprios peões possam esperar até junto à igreja, 
aliás, temos tido uma certa, alguma teimosia não deixar que carros estão abusivamente a estacionar 
naquele pequeno passeio que criámos, que aumentámos ao lado da igreja, não queremos deixar que 
efetivamente ali estacionem porque aquele espaço foi concebido para as pessoas, nomeadamente para o 
acesso das pessoas com deficiência. Eu penso que sendo menos fácil, eu diria assim, menos fácil neste 
momento estacionar ali, mas é claramente mais correto e no conjunto mais acessível.” 

 

No seguimento, o Sr. Presidente da Mesa deu início ao Período da Ordem do Dia. 

 

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

 

Não havendo intervenções sobre o Relatório da Atividade Municipal passou-se à discussão do ponto 
seguinte. 

 

 

Ponto Dois – Prestação de Contas dois mil e doze. 

 

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

“Gostaria de fazer uma apresentação deste documento, no fundo, que é a nossa Prestação de Contas de 
dois mil e doze. E tal como podemos ler, ou pudemos ler, nos [documentos] que foram apresentados, nós 
caraterizámos este exercício de dois mil e doze como um exercício que se desenvolveu sob uma fortíssima 
contenção financeira, no quadro da crise económica do país, e que teve consequências, tem consequências, 
sobre o país em todas as suas áreas e ramos de atividade e particularmente sobre a Administração Pública, 
e que aqui especificamente a Administração Local devido a alterações profundas com que fomos 
confrontados. 

No caso concreto das autarquias, para além da situação financeira do país e para além, da redução dos 
recursos financeiros das autarquias, nós fomos ainda confrontados por uma alteração muito significativa no 
quadro legal que rege as autarquias e portanto, tivemos que ter em conta a introdução durante todo o ano 
de dois mil e doze de novas leis que não facilitaram, antes pelo contrário, dificultaram o desempenho da 
[CMP]. Em concreto nós tivemos aqui um conjunto de regras, nomeadamente, através das leis, por exemplo, 
que impuseram a redução do número de trabalhadores e do quadro de dirigentes, a Lei dos Compromissos e 
Pagamentos em Atraso, a própria reorganização administrativa com extinção de freguesias - enfim, sobre a 
qual reservava uma palavra mais para o final da nossa prestação -, mas sobretudo questões como a própria 
alteração à Lei das Atribuições e Competências dos Municípios que foi sendo discutida, a criação das 
entidades supramunicipais, com caráter obrigatório que inclusivamente contraria o normal e saudável 
associativismo entre municípios, tudo isto foi legislação que foi sendo discutida e/ou implementada, na maior 
parte dos casos, e que criaram uma instabilidade muito grande nas próprias autarquias. É que nós aqui 
temos que ver que, para além do impacto das leis concretas, ou seja, para além de termos que aplicar, por 
exemplo, uma Lei de Compromissos com as consequências daí advêm, nós temos ainda todo o efeito, no 
fundo da instabilidade criada pela alteração ou pela perspetiva de alteração de quadros regulamentares, e 
de facto, o ano foi absolutamente calamitoso desse ponto de vista. Já tinha acontecido isto em dois mil e 
onze e acentuou-se em dois mil e doze. 
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No entanto, e aqui eu queria, neste quadro geral das dificuldades, queria sublinhar o papel da lei que 
efetivamente pretende ou pretendia constituir um ponto de reorganização e de reforma administrativa no 
país, mas que francamente ficou a saldar-se pela, e aliás, conhecida como a lei da destruição de freguesias. 
Por quê? Porque a única coisa que acontece é exatamente o desaparecimento de cerca de mil freguesias no 
conjunto do país e no caso concreto do nosso concelho, alteração de cinco para quatro freguesias, 
provocando alterações em duas delas. Ou seja, o facto de nós deixarmos ter uma Freguesia de Poceirão e 
uma Freguesia de Marateca para passarmos a ter, de acordo com a lei - enfim, esperamos nós ainda que 
alguma coisa aconteça e que ela não seja concretizada -, mas de acordo com a lei aprovada, passarmos a 
ter uma união de freguesias Poceirão e Marateca introduz alterações profundas na vida do território, na vida 
das comunidades e sobretudo das respetivas freguesias e juntas de freguesia e tudo isto criou uma 
instabilidade que em nada ajudou o próprio exercício de dois mil e doze. 

No entanto, mesmo neste quadro, nós achamos que globalmente foram cumpridos os objetivos que nos 
propúnhamos e isto claro que só aconteceu fruto, por um lado, das relações de forte ligação à comunidade e 
dum empenho que aqui acontece não só por via do eleitos e dos trabalhadores da autarquia mas também 
por via do empenho e do esforço das associações que são nossas parceiras, das entidades que são parceiras 
em muitas áreas de atividade, e com a sua intervenção ajudaram a concretizar exatamente muitos dos 
objetivos que nós tínhamos para o território. Nesse sentido, sublinhava quatro grandes áreas que nós temos 
identificadas como áreas estratégicas. 

A área da Qualificação e da Modernização do Serviço Público tem vindo a ser alvo do nosso investimento 
durante todo o mandato. Sublinho aqui o papel que a Loja do Cidadão tem tido na prestação de serviços aos 
munícipes, com um nível de atendimento muitíssimo elevado, com a prestação de serviços que, para além 
dos serviços municipais, sendo serviços de caráter nacional, nomeadamente, no caso da Segurança Social, 
são serviços de grande exigência e que verificam muitos utilizadores, ou seja, muitas pessoas a precisar 
desses serviços. Para além disso, o que nós tivemos foi um aumento crescendo, ou aliás, nesse contexto o 
que nós tivemos foi um aumento crescendo do número de atendimentos. Registámos mais de sessenta e 
cinco mil atendimentos na nossa Loja do Cidadão, e aqui destaca-se sobretudo o papel da Loja Móvel do 
Cidadão, ou seja, a viatura que nós criámos - a Viatura de Atendimento Municipal, que entretanto foi 
alargada aos atendimentos, nomeadamente, da Segurança Social -, passou a prestar um serviço que é hoje 
um serviço generalizado nos cinco cantos ou nas cinco freguesias do concelho, nomeadamente nos locais 
mais distantes. E com isto, nós estamos convencidos que aumentámos, e sobretudo, melhorámos 
significativamente a prestação de serviços às pessoas, nomeadamente, através da aproximação dos serviços 
à própria população. 

Já agora, sublinhar que neste âmbito da Qualificação e Modernização de Serviço Público, o facto de nós 
partilharmos um projeto transnacional, o Projeto Periphèria, tem-nos permitido aprender em novos aspetos 
sobre este grande tema mas, por outro lado, tem-nos permitido também, não diria ensinar porque pode 
parecer um bocadinho presunçoso, mas claramente partilhar e divulgar bons exemplos e boas práticas. E 
queria aqui sublinhar que a nossa Viatura de Atendimento [VAM - Viatura de Atendimento Móvel] foi 
exatamente utilizada e é partilhada por doze parceiros de países que são: a Suécia, a Itália, a Alemanha, e a 
Grécia e Portugal, também com outros parceiros para além do Município de Palmela. Mas a nossa viatura é 
partilhada com todos estes parceiros e vista por estes parceiros como um bom exemplo de uma boa prática 
de melhorar o atendimento e os serviços públicos junto das populações. Portanto, enfim, sublinhar que tem 
este mérito, que é o do reconhecimento internacional. 

Depois continuámos a fomentar a participação em Ações de Formação. Continuamos a desenvolver uma 
política de desenvolvimento educativo, social, cultural, desportivo, que é visível em muitas das atividades 
que mantivemos, pese embora, pese embora, a redução do apoio financeiro ou dos apoios financeiros que 
tivemos em todas estas áreas, mas o que é facto é que nós mantemos políticas e ações concretas em todas 
estas áreas, que ainda assim distinguem as nossas preocupações. 

E sobretudo, há a registar algo que me parece muito importante. É que em todas estas áreas, isto é, na 
área da Educação, mas sobretudo, na área da Cultura, na área do Desporto e mesmo na área Social, com 
uma diminuição muito significativa dos nossos apoios financeiros, nós assistimos ainda assim há manutenção 
ou mesmo ao crescimento, em alguns destes setores, das atividades no concelho. Ou seja, o que é que 
acontece, e o que se verifica, é que houve efetivamente ao longo de muitos anos uma política sustentada e 
sustentável de desenvolvimentos nestas áreas, e de fomento ao desenvolvimento destas áreas que faz com 
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que apesar da redução drástica dos recursos, as ações e os projetos continuam a acontecer. Portanto, aqui 
este nosso papel dinamizador continuou a ser muito importante - enfim, não depende só de nós, com 
certeza que depende também do papel daqueles com quem interagimos, mas continuámos a verificar um 
conjunto de ações muito importantes nestes domínios. 

Na área da Qualificação do Território claro que, neste ano, o grande destaque vai para o conjunto, para o 
projeto de recuperação e revitalização do Centro Histórico de Palmela. Neste projeto foram realizadas quase 
a totalidade das ações previstas, sendo que nós temos aqui, enfim, alguns atrasos mas que entretanto 
foram praticamente recuperados no ano de dois mil e doze. Houve algumas ações que não se realizam no 
âmbito deste projeto exatamente porque eram ações desenvolvidas pelos nossos parceiros, alguns dos quais 
perderam capacidade face à situação económica e financeira, perderam capacidade de realizar esses 
projetos. Mas tivemos aqui muitos setores distintos da vida local, e cerca de quarenta ações da 
responsabilidade da [CMP], por um lado, mas também de cerca de uma dezena de parceiros, por outro. 
Mantivemos algum investimento na área das Infraestruturas, nomeadamente com algumas obras que são de 
grande relevância, nomeadamente, a drenagem e a pavimentação da Azinhaga de Carvalhos, mas também a 
empreitada de infraestruturas no Poceirão. E embora com menos impacto financeiro, mas foi igualmente 
muito importante, a repavimentação, por exemplo, que fizemos no Caminho mil e cinquenta e quatro, em 
Vale de Barris. 

Tivemos um trabalho que não tem uma grande expressão orçamental mas tem efetivamente uma grande 
expressão naquilo que diz respeito à satisfação das necessidades das pessoas e à melhoria da qualidade de 
vida, que é o trabalho realizado diretamente pelos serviços da autarquia, através dos nossos trabalhadores. 
Aqui houve lugar a centenas de intervenções por administração direta que são intervenções de dimensão 
muito variada: temos aqui grandes intervenções, médias, pequenas e naturalmente muito pequenas 
intervenções, mas no seu conjunto elas continuam a significar uma intervenção regular na qualidade de vida 
das pessoas e na resolução dos seus problemas. Isto aconteceu em todas as áreas, na rede viária, por um 
lado, mas também nas águas, no saneamento, nos espaços verdes, nos equipamentos municipais e nas 
próprias viaturas, nas máquinas, e nos próprios espaços de trabalho. 

Depois, uma grande intervenção - como sabemos, enfim, não é da responsabilidade financeira da [CMP] 
mas tudo o resto tem sido da nossa responsabilidade – refiro-me à construção do quartel para o novo 
Destacamento da GNR de Palmela. Prevê-se a conclusão da obra de facto durante o mês de maio de dois mil 
e treze, até final de maio de dois mil e treze, não sei se entretanto temos uma ligeira derrapagem na obra; 
meados de junho é a previsão que fazemos. Há um pedido de prorrogação já, portanto, conta-se que esta 
obra então não fique concluída até final de maio mas durante o mês de junho aconteça. E no essencial 
destacava estes aspetos na área da Qualificação do Território. 

Depois nas questões da Economia Local, como não podia deixar de ser, para além das iniciativas que 
acontecem e que já fazem parte do leque das atividades e da oferta que carateriza a própria área 
metropolitana de Lisboa naquilo que diz respeito aos produtos locais em concreto, as atividades na área do 
Vinho, as atividades na área dos Produtos, como o queijo e outros, as atividades ligadas ao mundo rural e 
particularmente ao mundo agrícola. Refiro-me às iniciativas que decorrem em muitos casos acerca e mais 
ainda de vinte anos, para além disso, claro que o ano foi sobretudo caraterizado pelo grande destaque que 
aconteceu na área dos Vinhos com o reconhecimento ou com o estatuto que foi atribuído a Palmela 
enquanto Cidade Europeia do Vinho, ou seja, a primeira Cidade Europeia do Vinho atribuído pela Rede 
Europeia de Cidades do Vinho trouxe um grande destaque e uma multiplicidade de acontecimentos ao 
Concelho de Palmela, no ano de dois mil e doze, e foi sem sombra de dúvida um momento, isto é, um 
acontecimento que suscitou um enorme reconhecimento e um aumento brutal, aí sim, da notoriedade dos 
nossos vinhos. 

Multiplicaram-se as iniciativas, quer no concelho, quer no país, nomeadamente porque algumas delas 
aconteceram em Lisboa, o que é muito importante, quer noutros pontos onde aconteceram exatamente com 
a participação do Município de Palmela - até na organização dessas outras iniciativas noutros concelhos do 
país e aconteceram, sobretudo, por ser relevante fora do país. Ou seja, nós tivemos a prestação, tivemos a 
oportunidade de levar a qualidade dos nossos vinhos, com a participação dos nossos produtores, a vários 
pontos, nomeadamente, só para recordar algumas das iniciativas mais recentes – aliás, tivemos já, não 
entrou nesta Prestação de Contas mas ainda fez parte do ano -, tivemos em Berlim recentemente, estivemos 
em Bruxelas no ano passado, estivemos em Espanha, levámos a Cabo Verde, enfim, apenas para recordar 
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alguns dos momentos mais emblemáticos. Eu diria que apesar do fortíssimo constrangimento financeiro, 
globalmente nós levámos por diante os projetos que tínhamos e os objetivos que tínhamos para o ano de 
dois mil e doze. 

Do ponto de vista estritamente Financeiro. Portanto, como é que nós podemos caraterizar o ano? De facto 
uma quebra, enfim, como se prevê, uma quebra, isto é, não conseguimos concretizar algumas das taxas 
municipais, nomeadamente, através da não concretização do pagamento de licenças urbanísticas de projetos 
que estavam completamente preparados e com alvarás prontos. Portanto, isto significou um fortíssimo 
condicionamento relativamente ao nosso desempenho financeiro. E tivemos assim cerca de quarenta e um 
milhões de euros de Receita arrecadada, o que significa um valor muito semelhante há do ano anterior com 
uma execução de setenta e oito por cento. 

Tivemos em Impostos Diretos um valor de dezasseis vírgula quatro milhões de euros, isto é, o IMI, o IMT 
[Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis], Derrama, dezasseis vírgula quatro milhões 
de euros, o que significa o peso mais expressivo do conjunto da Receita arrecadada. 

Tivemos depois pagamentos na ordem dos quarenta e um milhões de euros, ou seja, mais cerca de três por 
cento do que no ano transato, dos quais mais de vinte milhões disseram respeito diretamente às Grandes 
Opções do Plano [GOP], e aqui a taxa de execução dos pagamentos foi de setenta e seis vírgula três por 
cento. 

Os Investimentos tiveram um crescimento de cento e vinte e dois por cento, ou seja, o que tem que ver 
com o conjunto nomeadamente das obras que fizemos através quer do QREN [Quadro de Referência 
Estratégico Nacional], quer de empréstimos financeiros, e resultaram estes investimentos num valor 
absoluto de quase seis milhões de euros, mais exatamente cinco vírgula oito milhões de euros. 

Tivemos a preocupação de ainda assim reduzir significativamente a despesa em algumas áreas de 
Funcionamento da Estrutura, concretamente as despesas com edifícios, com comunicações, com 
combustíveis, nas percentagens que os Srs. Membros da Assembleia têm [identificadas] na própria proposta, 
e que foi relevante num quadro em que, ao mesmo tempo, aumentam significativamente outros encargos 
que contribuem exatamente para tornar mais caros os funcionamentos de estrutura. Ou seja, globalmente 
nós conseguimos reduzir os nossos custos de funcionamento, mas num quadro em que aumentou muitos 
destes custos, concretamente, os encargos com a iluminação pública, e os custos da eletricidade nas 
instalações, o próprio custo de funcionamento das estações de tratamento de águas, exatamente por via do 
aumento da eletricidade. Tudo isto foram custos bastante significativos. 

Portanto, globalmente nós conseguimos ainda assim cumprir com tudo aquilo que estávamos obrigados do 
ponto de vista do compromisso ou do respeito pelas normas legais. 

Para terminar, nós temos no final de dois mil e doze cerca de quatro vírgula quatro milhões de euros como 
pagamentos em atraso, nos termos da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, dum conjunto 
de dez vírgula cinco milhões de euros, sendo que estão estabelecidos acordos de pagamento com 
fornecedores. E, portanto, digamos que está controlada e equacionada o conjunto da Dívida. Pronto, do 
ponto de vista da apresentação da nossa prestação, por ora, era isto que eu queria dizer.” 

 

Sobre o Relatório de Prestação de Contas intervieram: 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Boa noite Sr. Presidente, Sra. Presidente da [CMP], Srs. Vereadores, Srs. Membros desta Assembleia, Sras. 
e Srs. Técnicos da Autarquia, Sras. e Srs. Jornalistas, Sras. e Srs. Munícipes. 

Na verdade ao analisarmos o Relatório de Contas de dois mil e doze verificamos mais uma vez que o modelo 
de gestão da CDU, em Palmela, não consegue sair dos vícios de exercícios negativos. Embora devidamente e 
atempadamente avisada, pelos Vereadores do PS e por esta Bancada, a CDU fazendo-se valer da maioria 
absoluta não nos ouviu e agora apresenta o Relatório de Contas que só os mais distraídos pode surpreender. 

Se não vejamos. Em dois mil e doze o Saldo negativo é de cinco vírgula um milhões de euros; mas esse 
Saldo negativo é uma lógica que prevalece desde dois mil e quatro. E se repararmos até dois mil e seis 
tínhamos um Saldo negativo na ordem dos menos dois milhões, passámos nove milhões em dois mil e nove, 
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dez milhões em dois mil e dez, reduzimos para metade em dois mil e onze e continuamos na casa dos cinco 
milhões em dois mil e doze. Na verdade este resultado é preocupante. 

Em dois mil e doze apresenta-se uma Execução de setenta e seis por cento, sendo correto não seria se a 
base de análise fosse o Orçamento Inicial! Esta Execução seria sim de setenta e dois por cento. E isto aqui 
afirmo não é de somenos importância. Falamos de diferenças de menos quatro vírgula oitenta, o Orçamento 
Inicial e o Orçamento Final, cinquenta e seis milhões e seiscentos e quarenta e oito mil para cinquenta e três 
milhões novecentos e onze mil. Mas esta diferença é ainda maior se considerarmos a relação entre o 
Orçamento Final e a Prestação de Contas: menos vinte e quatro por cento. Falamos de cinquenta e três 
milhões novecentos e onze mil para quarenta milhões novecentos e setenta e nove mil. Aliás, este é um 
caminho que carateriza a Política Orçamental da maioria da CDU. Realçamos que o Orçamento de dois mil e 
doze sofreu sete alterações e duas revisões. Portanto, o Orçamento de dois mil e doze e as GOP de dois mil 
e doze, dois mil e quinze. E isso é comprovado no quadro que aqui tenho e que efetivamente ao longo do 
ano, desde o Orçamento e a aprovação até dia dezanove do doze de dois mil e doze, quando foi feita a 
sétima alteração ao Orçamento. Vejamos alguns casos concretos. Em relação ao IMI – as Receitas do IMI 
subiram de dois mil e dez para dois mil e doze, de dezanove vírgula dois por cento para vinte e um vírgula 
oito. E de dois mil e onze para dois mil e doze, houve realmente um decréscimo mas um decréscimo de zero 
vírgula um por cento, mais ou menos doze mil euros. O que faz cair por terra a justificação que foi dada ao 
[PS] quando propúnhamos o não aumento das taxas de IMI como fator de ajuda às famílias e quando a Sra. 
Presidente afirmava que isso seria um fator de grandes [perdas] financeiras para a Autarquia. Na verdade, 
viemos a verificar que tínhamos razão. As Receitas caíram um pouco e podiam ser substituídas por esta 
[perda] por deduções em despesas em áreas que neste quadro económico e social terão objetivamente que 
ser menos importantes. 

Outro aspeto que queria realçar era o aumento das Receitas na Derrama: quatro vírgula oito em dois mil e 
dez para cinco vírgula oito em dois mil e onze e para sete vírgula três para dois mil e doze. Está assim 
demonstrado que a proposta de redução dos valores da Derrama propostos pelo PS em dois mil e doze era 
justificável e viável e mais uma vez esta proposta responsável ajudaria o tecido económico do concelho, mas 
esta maioria não a aprovou. Mais tarde veio a fazê-lo. 

Quero referir também a dívida à SIMARSUL, já demasiadas vezes aqui debatida. Mas a verdade é que esta 
dívida atirada para dois mil e dezoito através de uma operação de reorganizações e escalonamento do seu 
pagamento, vamos continuar a ver o seu crescimento anual e temos dúvidas e aqui espero estar enganado, 
para bem do concelho que em dois mil e dezoito tenhamos a dívida paga. 

Em relação às Dívidas a Terceiros. Neste capítulo temos que dar uma enorme ênfase às dívidas aos 
pequenos e médios fornecedores, que sendo a sua grande maioria do concelho ou mesmo da região, está a 
Autarquia ao contrário do que os seus responsáveis afirmam a contribuir para a já enorme dificuldades de 
tesouraria que estes fornecedores vivem fruto da atual situação económica do país. As dívidas da Autarquia 
a estes fornecedores a serem pagas, ou pelo menos em parte, em grande parte na sua maioria iriam fazer 
uma enorme diferença na economia local e regional. Falamos de emprego e de famílias que vivem destes 
pequenos negócios e que não podem ser descuradas. Perguntamos se não seriam estas razões mais que 
suficientes para que, Sra. Presidente, a [CMP] tivesse uma política de prioridade para saldar estas dívidas. 

Em relação aos restantes itens das Dívidas, eles já foram de forma exaustiva apresentados pelos nossos 
Vereadores. Das somas, mais uma vez, a nossa preocupação com o volume do capital em dívida, porque 
aqui não basta dizer que estamos dentro dos limites legais. Temos é que perguntar quanto é que isto custa 
aos munícipes, quanto é que isso custa na qualidade de vida das populações do concelho. 

Em relação à diminuição dos Impostos Indiretos. Relembro que na discussão do Orçamento nós falávamos 
disto. O facto da não concretização dos momentos previstos em Impostos Indiretos condicionou a 
concretização dos pagamentos de despesa. Mas isso, nós chamámos à atenção na discussão do Orçamento 
e agora está aqui plasmado. Portanto, nós quando falamos ou quando fazemos propostas, fazemo-las com 
seriedade e conscientes que os momentos são difíceis e que decidir é difícil, mas há que mudar, há que ter 
em atenção os novos tempos. 

Em relação às Áreas Sociais. Gostaria aqui de, no seguimento também da pergunta que já foi feita pelos 
nossos Vereadores, e porque o grau de execução das GOP ficou nos cento e seis ponto dois, gostava de 
saber o que é que ficou por fazer? Em relação a outras funções Sociais, o grau de execução foi de cinquenta 
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e nove ponto zero dois. Num ano de dois mil e doze em que as Políticas Sociais já se verificavam ser mais 
do que necessárias porque já eram visíveis no quotidiano das famílias, dos jovens, dos desempregados e dos 
idosos, problemas sociais e económicos gravíssimos, verificamos uma taxa muito baixa, cinquenta e nove 
zero dois. Olhemos com atenção o quadro da página duzentos e sessenta e seis e os quadros da página 
duzentos e sessenta e oito. E é isso que notamos com muita preocupação, pelo que atrás disse. 

Falou a Sra. Presidente há pouco na Formação. A Formação na [CMP] no número de pessoal dirigentes, 
assistentes e todos os grupos de trabalhadores, passou de dois mil e dez, de mil novecentos e trinta e cinco 
participações para mil quinhentos e setenta e cinco em dois mil e onze, e mil cento e quarenta e cinco em 
dois mil e doze. Está na página duzentos e noventa e um do Relatório. 

Em relação às freguesias. A verdade é que as freguesias foi um debate e houve uma intensidade no debate 
mas o seu impacto no território só se vai dar em dois mil e treze dois mil e catorze, porque felizmente ou 
infelizmente ou apesar de tudo, diria eu, conseguiu-se perlongar a vida das freguesias e como dizia a minha 
camarada Fernanda Esfola [do PS], no dia vinte e cinco de abril poder-se-á perder estar batalha, mas não 
vamos perder a guerra, vamos continuar. E posso-vos afirmar que neste fim de semana, em Vila da Feira, o 
[PS], o seu Secretário-geral reafirmou que quando chegar ao Governo vai reformular esta lei e vai analisar 
novamente todos os casos. E portanto, esta é uma decisão política e as decisões políticas em política têm 
que ter mais força do que as decisões jurídicas. A [CMP] tem demonstrado uma enorme incapacidade de ler 
a realidade dos tempos em que vivemos e com isso não consegue decidir politicamente uma viragem na 
gestão económica e social da Autarquia. É preciso planear para decidir e executar. Estamos aqui para dizer 
de uma forma clara e responsável, como sempre o fizemos, que há um novo rumo para a Autarquia, um 
caminho de esperança e de coragem que nos permita tomar as decisões difíceis em verdadeiro diálogo entre 
as populações e os decisores políticos, e entre estes e os trabalhadores da Autarquia e de um interesse de 
todos. É preciso, reafirmo, capacidades de gestão para que a Autarquia não se foque internamente e não se 
foque e hipoteque o presente e o futuro do concelho.” 

 

O Sr. João Completo Costa do PS: 

“Só queria acrescentar alguns detalhes técnicos àquilo que o meu camarada Raul [Cristóvão do PS] disse e 
pegaria essencialmente na análise da estrutura da Receita e estrutura da Despesa comparando o peso das 
várias rubricas. Em dois mil e onze, dois mil e doze olhando para a estrutura da Receita vemos que o peso 
maior está nos Impostos Diretos (quarenta por cento) e vemos também que ele ao longo destes últimos três 
anos tem vindo a crescer, ligeiramente mas tem vindo a crescer - Dois mil e onze representava trinta e seis 
ponto oito no peso da Receita e em dois mil e doze, para quarenta por cento. 

Relativamente às Vendas de Bens e Serviços é curioso que se tem verificado um peso desta rubrica na 
Receita de dois mil e dez para dois mil e doze. Relativamente também às transferências, vinte e seis vírgula 
sete por cento, em dois mil e onze representava vinte e três vírgula oito e em dois mil e dez, vinte e dois 
vírgula oito. Aqui o que, digamos, o quadro aqui não será negro, pelo contrário, onde se torna aqui mais 
preocupante tem a ver com o Passivo Financeiro. O Passivo Financeiro aponta-se para cerca de sete por 
cento, os passivos financeiros e estamos, embora tenha havido um decréscimo relativamente a dois mil e 
dez em que ele estava praticamente no dobro, ele subiu relativamente a dois mil e onze e sete por cento 
ainda é um peso bastante grande, portanto, bastante preocupante. Isto relativamente à Receita. Perdão, 
ainda relativamente à Receita os Impostos Indiretos é também bastante preocupante, ou seja, ele está 
praticamente a metade de dois mil e dez, dois ponto cinco aponta-se para dois mil e doze e em dois mil e 
onze isto representava oito ponto seis, o peso da estrutura da Receita. E se olharmos para o Rácio dos 
Impostos Indiretos mais as Taxas sobre as Recitas Totais nós vemos que praticamente, relativamente a dois 
mil e onze, ele representa metade, ou seja, passou de onze vírgula oito por cento do peso que tinha para 
cinco vírgula quatro por cento. Ou seja, é um indicador preocupante. 

Relativamente à estrutura da Despesa. Vemos aqui um Serviço de Dívida, oito vírgula oito por cento, 
portanto, um peso bastante grande. Relativamente a dois mil e dez ele subiu bastante cinco ponto sete, 
efetivamente relativamente a dois e onze houve aqui um decréscimo mas temos aqui um peso, um peso 
bastante grande. O Pessoal ainda está cerca dos quarenta por cento, o peso que representa que o Pessoal 
representa na estrutura da Despesa. Há depois aqui um rácio que eu gostaria que me explicassem e que 
tem a ver com o quadro dois ponto três ‘Outros Rácios’ [vide página duzentos e sessenta da Prestação de 
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Contas] e que tem a ver com o rácio da, ao fim e ao cabo, por um trabalhador, ao fim e ao cabo, um 
trabalhador quantos munícipes serve. E aqui a população tem aqui um asteriscozinho, eu pressuponho que a 
população será ao longo destes três anos fixo e terá a ver provavelmente com os últimos censos, não sei, e 
portanto, sendo assim o que se nota aqui é que tendo por base que a população é um dado fixo, digamos 
há aqui uma, se a população não cresceu, nota-se que há este rácio melhorou e melhorou partindo de um 
princípio que também é discutível de que quanto mais trabalhadores por habitante melhor a qualidade do 
serviço prestado, o que é muito discutível mas vê-se que este rácio aumentou e a dúvida que eu tenho aqui 
é esta: é se efetivamente esta população tem a ver com os últimos censos e é um dado fixo ao longo destes 
três anos. 

Por último, o que me parece ainda mais, o que realmente me preocupa são os encargos para a Gestão 
Futura. Para a Gestão Futura, ou seja, é o endividamento municipal, dezoito milhões, relativamente a dois 
mil e onze ele mantém-se praticamente, há aqui duzentos mil, não chega a duzentos mil euros, diminui, há 
efetivamente a partir de dois mil e dez uma diminuição mas muito pequena e, portanto, é preocupante este 
endividamento municipal de dezoito milhões de euros. 

Relativamente à dívida da SIMARSUL, e hoje que se fala cada vez mais na negociação da dívida, mesmo 
com o reescalonamento da dívida e a passagem, digamos, o seu pagamento diluído até dois mil e dezoito, 
eu pessoalmente penso que muito dificilmente o Município vai conseguir pagar esta dívida. E agora é a 
minha opinião pessoal, o que eu vou dizer a seguir, não é, aliás, não partilhei isto com os meus camaradas 
do PS, portanto é uma opinião muito pessoal, é que se calhar o grande desafio para seja quem for que 
ganhe as próximas eleições, o grande desafio é se calhar ter a coragem não de renunciar o escalonamento 
mas negociar o perdão parcial total desta dívida. Como disse o colega Charneira [da CDU] há pouco as 
empresas intermunicipais são empresas que dão lucro. Ora como tal – sim, peço desculpa, as 
multimunicipais – e portanto, se calhar a grande coragem é esta, se elas até dão lucro, o seu objetivo não é 
dar lucro, de vez em quando enquanto não forem privatizadas e então, se calhar, temos aqui um bom 
assunto que é ter a coragem de negociar o perdão ou parte do perdão desta dívida.” 

 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“Pois é, a crise bate a todo o lado, chega a todos e quando nós vemos, por exemplo, eu estou plenamente 
convencido que na intervenção do João Completo [do PS] quando ele diz que a população se mantém eu 
acho que não é assim porque se a população se mantivesse nós não tínhamos o aumento que vamos ter 
agora dos eleitos. 

Mas eu para dizer que em relação ao Pessoal que foi sempre, quando se apareceu estes problemas 
financeiros eu aqui neste lugar chamei exatamente a atenção para o seguinte: a [CMP] foi uma Câmara que 
nos últimos anos viveu com grande disponibilidade financeira e que lhe permitiu fazer as obras que fez, 
assumir compromissos e uma instituição como a [CMP] assume compromissos que normalmente não são 
para o ano seguinte, são compromissos que vão ser feitos ao longo dos anos. E em relação a esse rácio de 
Pessoal eu posso dizer que em dois mil e cinco a [CMP] tinha mil e cinquenta e três trabalhadores. Ora em 
em dois mil e doze tem novecentos e quarenta e quatro, ou seja, menos cento e nove o que significa que 
tem havido essa preocupação, eventualmente pelas restrições que lhe são impostas e por todas estas leis 
que têm vindo a cercear o Poder Local para fazer aquilo que era a sua obrigação e depois as comparações 
que se fazem entre vários concelhos, é que eu não conheço muitos concelhos como o Concelho de Palmela, 
pela sua dimensão. E um concelho grande como o Concelho de Palmela com zonas rurais muito grandes 
como tem, caso de Marateca e Poceirão, com caminhos rurais enormes que é preciso todos os anos fazer 
investimentos grandes em todos os aspetos, não só no saneamento básico como nas infraestruturas 
rodoviárias. Eu disse aqui ao longo dos anos que achava muito bem porque a [CMP] fazia um investimento 
acentuado nas artes recreativas, culturais, no apoio às coletividades. Portanto, eu creio que tudo isso está a 
ser repensado neste momento. Provavelmente a [CMP] gostaria de fazer mas não vai ter hipótese de fazer. 
E não acredito sinceramente que a [CMP] tendo o Executivo neste momento da CDU, e com certeza que 
estará a pensar que vai manter o mesmo Executivo, e portanto não tentasse salvaguardar o funcionamento 
normal, e na minha opinião, um funcionamento correto do próximo Executivo. Não acredito, muito 
sinceramente, embora se o [PS] - porque creio que mesmo a Coligação PSD/[CDS-PP] está muito longe de 
qualquer coisa parecida - mas mesmo que o [PS] seja a opção a mim custa-me sinceramente que nos 
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órgãos autárquicos, mesmo na Assembleia Municipal que é um órgão onde se faz também o debate político, 
não seja uma discussão, na minha opinião, sincera porque, quer dizer, as coisas estão à vista de todos. Os 
números estão aqui apresentados. Eu não vejo a apresentação de toda esta documentação, ao longo dos 
anos, como vejo neste Município, não é nada escondido aos Membros da Assembleia Municipal, todos nós 
temos consciência e oportunidade de ver. Eu julgo, pelo menos em muitas das sessões de Câmara que 
assisti, que os Vereadores do [PS] raramente se queixam de não ter acesso [a] toda a documentação – já 
assisti algumas vezes algumas razões de queixa mas são esporádicas, não são constantes. 

Aliás, o debate que existe e volto a dizer, já o fiz e volto a repetir, eu acho que o [PS] tem tido sorte nos 
Vereadores que tem apresentado ao longo dos anos na [CMP] porque eu sinceramente apreciei muito o 
trabalho feito pelo antigo Vereador Braz Pinto [do PS], a forma como ele sobretudo se [debruçava] sobre os 
números, não quer dizer que o nosso amigo Ribeiro [Raul Cristóvão do PS] não tenha feito também um 
apanhado de tudo isto, agora digo sinceramente, tenho muita pena que a [CMP] pelo todo o trabalho que 
tem feito ao longo dos anos não vá ter possibilidades, porque não vão ter, não há possibilidades de manter 
este ritmo de obras que têm sido feitas ao longo dos anos. Provavelmente não vai ter oportunidade de 
apoiar como apoiou as associações, provavelmente não vai ter oportunidade de apoiar como apoiou os 
nossos bombeiros, e não tenham dúvidas nenhumas que por muito boa oposição que haja, quer seja da 
CDU, do PS, do PSD/[CDS-PP] que o rigor, o rigor, que tem sido feito nestes anos na [CMP] se mantiver dá 
oportunidade a qualquer pessoa interessada nestas coisas de detetar facilmente qualquer coisa que não 
corra bem. Está aqui tudo; tudo bem explicado à vista de todos. Podemos não concordar com elas mas elas 
estão cá e estão apresentadas. 

Os votos sinceros que eu faço à [CMP], independentemente de quem a venha a gerir, é que não vale a pena 
demagogias, não vale a pena quando estamos na oposição criticar de uma forma às vezes exagerada, não 
vale a pena quando estão no Executivo prometer muita coisa porque eu julgo que nos próximos anos vai ser 
muito difícil cumprir com qualquer promessa e aquilo que vos desejo com muita sinceridade é que 
mantenham este diálogo aberto, construtivo, sem ofensas e que se respeitem uns aos outros porque para 
mim, volto a repetir, tem sido uma honra muito grande estar convosco nesta Assembleia Municipal. 

Tenho pena porque condições políticas, não são pessoais nem físicas são políticas, provavelmente vão quase 
que me obrigar a deixar de estar convosco. Mas digo-vos honestamente, não sei se será na próxima, mas 
será brevemente, eu vou deixar de representar o PSD nesta Assembleia Municipal e provavelmente na 
Assembleia de Freguesia da Marateca porque acho que já dei o que tinha a dar e agora a gente vê, a 
juventude está cheia de força e eles vão de certeza ocupar os nossos lugares. 

Portanto, meus amigos, eu não é que tenha nada contra as contas que são apresentadas, repito não é nada 
que tenho contra as contas que são apresentadas, mas sim por uma questão política o PSD, e agora se 
calhar só eu sozinho, vamos votar contra.” 

 

Pelas vinte e três horas e trinta e cinco minutos terminou a participação nos trabalhos o Sr. Fernando 
Nascimento do CDS-PP. 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Relativamente ao Orçamento ora apresentado, às Contas de dois mil e doze, temos aqui algumas questões 
a colocar, nomeadamente, devia ser dada ênfase àquilo que é dado em todos os orçamentos nacionais, ou 
deficit ou superavit, não estamos muito bem esclarecidos sobre o que é que se passa aqui, por outras 
palavras, ao Saldo transitado para o exercício de dois mil e treze. Se me permitem também gostaria de fazer 
uma questão relacionado com dívidas a fornecedores. Elas não são muito enfatizadas, não tive tempo para 
[escrutinar] neste bem elaborado documento mas parece-me que temos dívidas a mais de um ano. Sendo 
uma preocupação política que os agentes económicos precisam de ser pagos para que possam dar postos de 
trabalho novos, daí estarmos a colocar esta questão. Devemos também ser uma autarquia amiga do 
emprego pela via do pagamento atempado ou da redução destes prazos de pagamento e eu expresso que 
têm vindo a alargar-se e muito. Usando aqui também uma ajuda do Relatório do Revisor Oficial de Contas 
[ROC] sempre diríamos que uma Dívida, ou seja, um Passivo de vinte milhões e setecentos e trinta mil 
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euros, números redondos, é evidente que não excedem a capacidade de endividamento da Autarquia mas 
são vinte milhões e setecentos mil euros que nos pesam. 

Dizia que as participações capital detidas pelo Município em entidades participadas, com exceção da 
participação da Palmela Desporto, estão registadas por método custo, depois aqui a discussão da forma 
como é apresentada as contas da Palmela Desporto e da forma como as comparticipações da [CMP] são 
feitas sendo este ente uma empresa municipal e da mesma forma que é dada a uma associação um subsídio 
aqui se apresenta também à Palmela Desporto um subsídio. Faz-nos aqui algumas interrogações. 

Em trinta e um de dezembro de dois mil e doze o Município tem registado na rubrica Dívidas de Terceiros na 
conta empréstimos concedidos o valor de cento e quarenta e cinco mil euros relativos a suprimentos 
prestados à CDR – Cooperação e Desenvolvimento Regional. Desconhecemos esta empresa, se for possível 
que me esclareçam. 

Remete aqui na opinião o ROC para o ponto sete um, e sete três, e sete quatro do parágrafo das ‘Reservas’  
[vide Certificação Legal das Contas] por este mesmo ROC apresentadas. No ponto sete um, ano após ano 
enquanto discutimos aqui estas matérias, temos perguntado pelo célebre inventário. Pois bem, aqui o ROC 
também nos diz que se calhar a ‘aprovação do balanço inicial’ poderia ter excedido ‘operações não refletidas 
nas contas, o que constitui uma limitação’ no âmbito do ‘desenvolvimento do nosso trabalho.’ Aqui também 
a nós nos é dado a conhecer o inventário e aqui uma queixa do próprio ROC. Por outro lado, não sabemos 
em que será uma matéria política no ponto sete dois onde diz que ‘À data de elaboração deste relatório não 
obtivemos resposta ao pedido de confirmação de saldos reportados a [trinta e um de dezembro (...), nem foi 
possível executar procedimentos alternativos,’ relativos ‘à dívida de Contribuintes – Ocupação da Via Pública, 
designadamente da EDP e da REN [Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.], cujos saldos em conjunto 
ascendem a aproximadamente um milhão e cem mil euros.’ Quando ouvimos aqui o [PCP - Partido 
Comunista Português] a vociferar contra estas empresas capitalistas, deixa-nos aqui algumas dúvidas. Como 
é possível não serem [considerados] estes valores? Será uma opção política, com certeza. Não os 
discutimos, mas ficamos sem saber qual é a posição política quando somos contra, «somos» [!], o [PCP] fala 
nas empresas capitalistas, nomeadamente a EDP e a REN, são empresas capitalistas e depois se deixa que 
elas usem um milhão e cem mil que seriam do Município, a fazer fé no que está aqui no Sr. ROC. 

O Município deliberou em dois mil e onze adquirir património da ADREPAL. Outra questão que aqui 
deixaríamos ainda hoje, embora já a tivéssemos colocado no passado. A DREPAL é uma empresa que de 
certa forma seria municipal bem vistas as coisas. No entanto, o seu capital está a ser novamente adquirido 
uma segunda vez pelo Município. E qual a solução para esta empresa municipal, em termos de discussão de 
contas?” 

 

Pelas vinte e três horas e quarenta e cinco minutos terminou a participação nos trabalhos a Sra. Teresa 
Marta Joaquim do PSD. 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“Eu vou só fazer aqui alguns comentários de natureza geral, até porque houve aqui nas intervenções vários 
particularismos e alguns aspetos até com dimensões técnicas que naturalmente não me compete ou não 
entendo fazer esses comentários. Seguramente a Sra. Presidente fá-lo-á com maior qualidade. 

Qualquer das formas é óbvio que há fragilidades financeiras no Município de Palmela, é óbvio; como há na 
generalidade dos municípios, como há na generalidade das empresas, como na generalidade das famílias. E 
a mim o que me custa muito sinceramente, quer dizer, não me surpreende mas reiteradamente e em 
concreto, o [PS] branquear completamente os verdadeiros responsáveis, os verdadeiros responsáveis. É 
evidente que um documento desta natureza, têm toda a legitimidade como é óbvio de fazerem leituras 
sobre rácios, comparações, obviamente; e há seguramente elementos que poderão ser corrigidos, que 
poderão ser melhorados, etc. 

Mas a questão de fundo, vocês passam sempre ao lado dela, deliberadamente. É que vocês também são 
corresponsáveis, por isso, vocês branqueiam. Toda a descapitalização que as autarquias têm vindo a sofrer 
ao longo dos anos, isto já vem do tempo dos programas chamados PEC’s, os Programas de Estabilidade e 
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Crescimento, eram uma antecâmera [branda (soft, em inglês)] daquilo que hoje este Governo está a fazer 
de uma forma muito mais acentuada. Digamos que era um capitalismo de rosto humano como José Seguro 
costuma dizer, utilizando essa adjetivação que na prática não retira nada de substantivo àquilo que fizeram. 
Mas [esse] é um branqueamento que vocês fazem completamente; e que vocês são também [PS] 
subscritores do Acordo da Troica, onde estavam previstos aumentos como o IMI, aumentos desmesurados, 
e cortes substanciais que estão hoje à vista que mesmo que este Governo, e que levou, e que levou além 
daquilo que estava programado, mesmo o que estava programado significava para este país e para os 
trabalhadores e sobretudo para as [micros] e pequenas empresas um desastre anunciado, um desastre 
anunciado. E vocês de facto, relativamente a esta matéria fazem sempre um branqueamento das vossas 
responsabilidades políticas – vossas, vosso Governo, naturalmente – relativamente à situação atual da 
generalidade dos municípios portugueses. É verdade que os municípios hoje têm perante eles uma 
inevitabilidade, como a generalidades dos serviços públicos da Saúde, da Educação e da Segurança Social 
que é uma prestação de menor qualidade dos serviços públicos. O que se passa hoje na Saúde é 
confrangedor; na Educação, na Segurança Social, também nos municípios, pois é óbvio, também na [CMP], 
é óbvio, é inevitável, e os municípios estão perante duas opções, uma inevitabilidade que é: menos serviços 
públicos, piores serviços públicos - inevitabilidade neste quadro político, obviamente. 

Claro que há alternativas; ou mais impostos locais ou recurso a financiamento. E dois terços dos municípios 
deste país recorreram ao PAEL, chamado Programa de Apoio à Economia Local que, há um provérbio 
popular que quando se pretende transmitir a imagem de que há uma anulação entre aquilo que se dá e o 
que se recebe diz-se que «se dá com uma mão e que se tira com a outra». Não, o que este programa faz, 
este chamado PAEL, é emprestar com uma mão aquilo que rouba com a outra! E de facto o que vai fazer é 
que os municípios fiquem hipotecados em dívidas: como o Programa Um vai até vinte anos, o Programa Dois 
até catorze anos – que vocês [PS] aqui defenderam, e a [CMP] muito bem e a CDU muito bem sempre disse 
que isso era hipotecar o futuro das autarquias e resistiu a esse programa chamado Programa de Equilíbrio 
Financeiro; é perante estas alternativas que estamos. 

E não se esqueçam também que a assinatura deste programa de apoio à chamada economia local [PAEL], 
vai representar no próximo ano um aumento da taxa do IMI em cerca de cinquenta municípios que aderiram 
ao Programa Um e em cerca de duzentos municípios que aderiram ao Programa Dois, ou seja, de acordo 
com o artigo sexto da Lei quarenta e três de dois mil e doze, que os senhores defendem, para o ano haverá 
duzentos e cinquenta municípios que obrigatoriamente terão que aplicar a taxa máxima de IMI, por força 
destes compromissos - é ler o artigo sexto, e é ler o Jornal Económico que há pouco tempo trazia uma 
notícia sobre isto e é ler o artigo, está lá explícito. São duzentos e cinquenta municípios que vão ter que 
aplicar a taxa máxima por força deste compromisso de reequilíbrio financeiro. Portanto, isto para dizer que a 
generalidade, a generalidade não, os municípios estão todos numa situação obviamente bem mais grave, 
estão numa situação absolutamente, enfim, quer dizer, de aflição financeira. 

De qualquer das formas dizer-vos que o Município de Palmela é o vigésimo sexto município com maior 
independência financeira, números do Anuário Financeiro, do último Anuário Financeiro dos Municípios, que 
o Município de Palmela na taxa de endividamento está numa situação muito confortável, está numa situação 
de meio-termo da tabela, relativamente à taxa de endividamento. E dizer-vos também que obviamente as 
Receitas Próprias ganham um peso relativo maior quando comparado com as Receitas Totais. Estamos a 
falar de um rácio, uma relação entre dois fatores, basta que as Receitas Totais reduzam como está a 
acontecer para que o peso relativo das Receitas [Próprias] obviamente aumentem. E portanto, são estes 
aspetos que os senhores deliberadamente escamoteiam. 

Depois, também, enfim, valerá a pena sempre recordar que apesar de todos estes constrangimentos dum 
município que tem uma área territorial, uma densidade populacional, onde em termos de escala todos 
reconhecem isso, obviamente o custo da limpeza e higiene urbana, da manutenção dos espaços públicos, o 
próprio fornecimento de água e conservação dos sistemas, têm custos obviamente incomparavelmente 
maiores do que municípios de maior concentração, de maior densidade urbana de menor dimensão. Mas 
apesar de tudo, Palmela consegue, mesmo neste quadro de dificuldades, manter o preço da água que é dos 
mais baixo, é o segundo mais baixo da área metropolitana de Lisboa. Consegue manter os transportes 
escolares abaixo daquilo que a lei obriga. Já agora por curiosidade, eu hoje fiz este contato telefónico, vejam 
bem ao trabalho que eu me dei, a Portalegre, Santarém, Tomar e Viseu, foi aleatório, não foi por nenhum 
critério específico, e todos eles aplicam exatamente aquilo que a lei obriga. Palmela nesta matéria é também 



 

                   Mandato 2009/2013 

Ata N.º 31 

   
MOD AMPF009 Pág 29/37 

um exemplo de uma atenção à Educação, numa atenção aos alunos, duma preocupação com a qualidade do 
ensino e isto apesar de todos estes constrangimentos. 

Finalmente só uma última nota relativamente à intervenção do Membro do [PS], Sr. Raul, relativamente à 
promessa anunciada do [PS], se ganhar as eleições, de vir a revogar a Lei da Reorganização Administrativa 
das Freguesias. Olhe, o que nós, enfim, sabemos e a vida nos tem ensinado é que o [PS] na oposição tem 
sempre um discurso de Esquerda, quando chega ao Governo renuncia, volta novamente à designada terceira 
via, que é aqui um meio-termo entre a Social-Democracia e o Neoliberalismo, e que na prática as políticas 
que faz são Políticas de Direita ou uma Política de Direita com rosto humano, para utilizar também uma 
adjetivação que é muito querida ao vosso Secretário-geral. 

E o exemplo de Lisboa; o exemplo de Lisboa que foi responsabilidade e iniciativa do [PS] desmente de facto 
qualquer autoridade política que o [PS] tem na matéria da reorganização administrativa do país. O exemplo 
de Lisboa, o primeiro caso, o maior e mais importante município do país, o [PS] por iniciativa própria 
agregou quase metade das freguesias. Portanto, não tem qualquer autoridade do ponto de vista político, 
obviamente, para de uma forma que é de oportunismo eleitoral, agora aparecer como um paladino da 
defesa das freguesias e anunciando já a revogação desta lei se for Governo.” 

 

Pelas zero horas terminou a participação nos trabalhos a Sra. Carla Sofia Oliveira do PS. 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Eu ia começar pelo fim, que é a questão das freguesias. Efetivamente isto não é revogar a lei é reanalisar 
todos os casos. Repare que o [PS] na [AR] foi o único partido que votou a reorganização ou a agregação de 
freguesias, contra ou a favor, em função das opções dos órgãos municipais dos concelhos, de cada 
concelho. Não teve uma atitude sobranceira de querer ser dono de uma verdade que pertencia única e 
exclusivamente às populações de cada concelho. 

Depois, o caso de Lisboa, e quero-vos dizer, votou contra a agregação da Freguesia de Marateca com 
Poceirão, votou na [AR] a favor da manutenção das cinco freguesias no Concelho de Palmela e é sobre o 
Concelho de Palmela que estamos a falar. 

Em relação ao PAEL não sei, não temos nenhuma responsabilidade governativa em relação ao PAEL. E só 
para dizer que também o Município CDU do Barreiro recorreu ao PAEL! E eu nem gosto de citar outros 
municípios, mas permita-me que neste caso o faça, com todo o respeito. 

Depois também para lhe dizer que nós não branqueamos, nós temos certezas daquilo que, temos também 
algumas dúvidas daquilo que fizemos, porque em Democracia é assim mesmo; nós próprios temos algumas 
dúvidas; se calhar se repetirmos algumas coisas faríamos diferente. O que estamos aqui a pôr em causa não 
é a qualidade técnica do documento, não é a seriedade dos Membros que fazem o documento, longe de 
nós. Manda a Democracia que possamos fazer o contraditório e por isso tivemos o cuidado de trazer 
exemplos concretos, e não fazer uma análise abstrata do próprio documento, senão teríamos feito uma 
análise abstrata, com pressupostos meramente políticos, não recorrendo aos números, não recorrendo à 
análise e ao contraditório dos números. E foi isso que aqui tentámos fazer, quer eu, quer o meu camarada 
João Completo [do PS] que falou a seguir a mim. É nessa base de seriedade e nessa base de coerência que 
vamos votar contra, mas porque efetivamente temos opções políticas diferentes. Mas temos um respeito por 
todos nós, todos nós nos merecemos uns aos outros. E esse não falha aqui porque há seriedade no 
documento, há qualidade técnica no documento, há opções gestionárias que não são as nossas e que 
levaram aqui a situações que nós chamámos à atenção quando foi da discussão dos Orçamentos, que havia 
inflação nas propostas. Pelo menos dê-nos essa dúvida, porque efetivamente nós chamámos à atenção disso 
e o Sr. Deputado Municipal, Valentim [Pinto da CDU] sabe disso. Recorda-se com certeza das nossas 
posições em relação aos últimos Orçamentos. 

Queria só para terminar em relação a uma coisa que disse há pouco, que era o endividamento. Efetivamente 
a [CMP] ainda tem alguma margem de endividamento e está aqui: Endividamento a Curto Prazo tem uma 
margem de dois milhões cento e oitenta mil, Endividamento a Médio e a Longo Prazo tem uma margem de 
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oitocentos e oitenta mil e Endividamento Líquido um milhão e quinze mil. Tem uma margem de 
endividamento, já começa a ser pouco mas ainda tem efetivamente. 

Portanto é só para chamar à atenção de que a nossa oposição é uma oposição política com base em opções 
gestionárias que tem, que a CDU e que a maioria desta Câmara, desta Autarquia, tem o direito e o dever de 
fazer, mas também tem o direito, também sabe que a oposição tem o direito de uma forma séria e 
responsável, como tem sido feito, de se opor e apresentar alternativas. No momento certo, alternativas 
serão apresentadas. E também neste momento fazemos a nossa análise com base em números e não com 
base só em pressupostos políticos. Podemos estar em desacordo, objetivamente não podemos estar de 
acordo porque se estivéssemos todos de acordo em tudo estávamos todos sentados do mesmo lado. 
Felizmente a Democracia é exatamente esse contraditório. Portanto, é isso que nós estamos aqui a fazer 
com toda a seriedade, com todo o respeito por quem governa a Autarquia, muitas vezes falha noutras 
situações, mas quem governa a Autarquia da nossa parte tem todo o respeito, que nós como oposição 
estamos aqui a fazer um trabalho sério e responsável, com propostas honestas e o tempo tem demonstrado 
que temos alguma razão. Podemos estar em desacordo, mas dê-nos pelo menos esse benefício da dúvida. 
Temos tido alguma razão nalgumas coisas que têm acontecido e este Relatório de Contas demonstra isso 
mesmo.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Dou a palavra à Sra. Presidente da [CMP] para responder. Eu não sei se consegue responder a todas as 
questões colocadas mas, enfim, fará como puder e como entender.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Vou tentar e se não conseguir na primeira ronda, peço ao Sr. Presidente que me dê a oportunidade de ter 
uma segunda intervenção. 

Bem, primeira questão, aliás, não é a primeira questão, eu peço desculpa, enfim, a maneira como eu fui 
anotando as questões ou como fui orientando sobretudo a tentativa de responder, já não respeita 
exatamente a ordem das questões mas algumas cruzam-se e eu peço aos Srs. Membros da Assembleia que 
as trate assim. Contudo, se houver alguma questão que não responda por favor digam que eu tentarei. 

Uma primeira questão que aliás é depois repetida numa ótica diferente. Esta questão da análise Patrimonial. 
Isto já foi uma questão que veio à nossa discussão durante a reunião de Câmara, ou seja, foi discutido com 
os Srs. Vereadores e eu acho que com certeza é legítima, é verdadeira, a própria Prestação de Contas é feita 
nesse sentido, também tem uma componente de análise Patrimonial mas não é em vão que aquilo que nós 
votamos aqui é, e que trazemos aqui a aprovar, é um Orçamento e a ótica orçamental é uma ótica muito 
importante para nós discutirmos o conjunto da Prestação de Contas. É nesse sentido que vale a pena referir 
que aquele valor que os Srs. Membros da Assembleia gostam de enfatizar, enfim, gostam não é o termo, 
que enfatizam e que, aliás, os Srs. Vereadores já tinham feito na reunião de Câmara também, que é a 
questão dos resultados negativos de cinco milhões de euros. Bem, na altura houve um argumento que 
utilizámos e que eu penso que deve ser repetido porque é igualmente válido. Quer dizer, tal como os Srs. 
Membros da Assembleia dizem que há resultados negativos - cinco vírgula um milhões de euros, aliás, é o 
que está aqui expresso -, bem se nós analisarmos e quisermos deter-nos de facto na análise patrimonial das 
contas então verificamos que o resultado final é positivo! Por quê? Porque temos um resultado negativo de 
cinco vírgula um milhões de euros mas depois temos nove vírgula um milhões de euros de amortizações, ou 
seja, os nove vírgula um milhões de euros de amortizações. Não [!], é se estamos a falar na ótica 
patrimonial temos que fazer esta «contabilidade». E portanto, o resultado é este, ou seja, se temos menos 
cinco vírgula um milhões de euros, que é aquilo que é o resultado negativo, com os nove vírgula um milhões 
de euros de amortizações, nós temos de facto um [fluxo de caixa (cash-flow, em inglês)] de quatro milhões 
de euros e portanto, teríamos um resultado positivo nessa ótica. Se quisermos tratar apenas da perspetiva 
Patrimonial que é redutora, para o caso é redutora, então o resultado era esse. Ou seja, o resultado, o 
resultado aqui no sentido não contabilístico mas no sentido de prestação daquilo que o Município gera tem 
de ser visto neste caso nestas duas perspetivas. Enfim, não é isso que nós fazemos e portanto não estamos 
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aqui a dizer que o resultado positivo é de quatro milhões de euros. Mas pela mesma ótica de razões não 
podemos enfatizar a ideia de que o resultado negativo são de cinco vírgula um milhões de euros. 

A outra questão, de facto, ainda a propósito – penso que vinha mais ou menos na mesma ótica ou pelo 
menos, enfim, agora já na perspetiva da análise orçamental – ora bem, quando se fala do Saldo Transitado 
se afinal temos um deficit ou temos um superavit, vamos lá ver, o saldo é aquilo com que nós transitamos 
entre a diferença entre o que recebemos e o que pagámos. Como é evidente não podemos pagar mais do 
que recebemos, portanto o saldo ou é zero ou tem que ser positivo. Neste caso concreto, o saldo é 
obviamente um saldo positivo. A questão do deficit, ou seja, o que nós podemos dizer depois é que embora 
tendo passado com saldo positivo há efetivamente um conjunto de dívidas entre os empréstimos, por um 
lado, e, por outro lado, as dívidas a fornecedores, isso sim, constitui um encargo. Nesse sentido, nós temos 
naturalmente valores que são negativos, ou seja, valores de Dívida são forçosamente negativos. 

Já agora estas questões que foram as últimas, mas eu creio que são questões muito objetivas. Primeiro, a 
questão da CDR. A CDR era uma agência de desenvolvimento regional constituída por todos os municípios 
ou praticamente todos os municípios da Península de Setúbal e algumas entidades privadas e outras 
entidades públicas, como o IAPMEI [Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação], por 
exemplo, que entretanto foi extinta e nós teremos que ainda durante este ano de dois mil e treze, vamos ter 
ainda um resultado da liquidação ou da extinção dessa empresa com a devolução, do nosso caso, de cerca 
de cento e quarenta mil euros. 

No caso da empresa aí sim municipal, do projeto da ADREPAL, o que nós fizemos não foi adquirir a dívida, 
nós adquirimos o património e por quê? Porque entendemos naturalmente perante uma instabilidade muito 
grande que decorre da própria situação com que fomos sendo surpreendidos por via das dívidas do sócio 
minoritário e que enfim sob pena de se perder tudo a [CMP] foi acompanhando e resolvendo essas dívidas. 
Mas é nossa preocupação salvar, aliás, foi isso que presidiu à nossa intervenção e à constituição desta 
sociedade, é nossa intenção justamente salvar o património que ali está. Para além do património imaterial 
que é toda a história do projeto há um dado objetivo que é o património material, património físico é esse 
que nós queremos salvar, razão pela qual adquirimos essa componente. 

Sobre a questão do ROC e as suas reservas. Eu creio que já tinha havido na conta do ano passado esta 
discussão. A primeira é uma reserva que nós chamámos uma reserva de princípio de forma também em 
relação à posição do ROC. Por quê? Porque na altura em que foi feito o inventário não havia ROC, pura e 
simplesmente, e portanto ele toma uma posição que é naturalmente uma posição de defesa que é: não 
tendo tido participação na elaboração daquele inventário e da sua discussão, enfim, tenha reservas. Acho 
que é uma reserva de princípio, uma reserva teórica, não pode ser explicada de outra maneira. 

A reserva seguinte, a questão da EDP e da REN eu penso que, não sei se percebi mal, mas a questão é: não 
somos nós que não respondemos. É a própria EDP e a REN que não respondem à assunção da Dívida e o 
que se passa é que nós temos aqui situações em que a EDP e a REN contestam as dívidas (já assumiram 
mas contestam), isto é, reconhecem a situação mas contestam, acham que não devem. Aliás, o caso da EDP 
é diferente do caso da REN. O caso da EDP, por exemplo, passará pela disponibilidade de pagar 
naturalmente e depois vir a recorrer a tribunal para contestar, porque não concorda com o princípio, 
digamos assim. E por essa razão não responderam à identificação da Dívida, mas isto não é a [CMP] que 
não responde. E de qualquer modo está registada. Mas a resposta era das próprias empresas ao ROC, era 
isso que devia acontecer diretamente. Portanto, não é da [CMP]. Eu creio que sobre as reservas do ROC era 
essencialmente isso. 

Outras questões de ordem mais geral, a questão do Passivo; a questão do Passivo e do seu crescimento 
face ao ano anterior, e sobretudo a questão do Passivo nos últimos anos. Nós temos claramente uma 
alteração do panorama e das regras de financiamento das autarquias locais. E aqui coloca-se-nos a primeira 
grande interrogação e já agora interrogação que não é de agora. Nós temos, nos últimos anos, vindo a 
questionar exatamente o problema do financiamento das autarquias locais. A Lei das Finanças Locais está 
hoje em dia completamente alterada e, aliás, desrespeitada até em muitos dos seus pressupostos e o que se 
passa é que as autarquias, por um lado, ficam cada vez mais reduzidas nas suas formas de Receita e por 
outro lado, é evidente que a estrutura das Receitas com a sua fortíssima dependência da área do Urbanismo 
só podia dar no que deu. 
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Nós também podemos dizer, nós sempre avisámos, aliás, recordo que no Congresso, e eu de vez em 
quando digo isto mas porque é importante, tal como os Srs. Membros da Assembleia dizem ‘Nós chamámos 
à atenção’ pois nós dizemos a mesma coisa. Em dois mil e sete, quando da alteração da Lei das Finanças 
Locais nós insistimos e muito no sentido de dizer que a alteração da Lei das Finanças Locais era 
absolutamente nefasta para os municípios e demos até o exemplo concreto da Derrama. Nós dissemos que, 
apresentámos elementos dizendo que a alteração ao cálculo, à fórmula de cálculo da Derrama, ia traduzir-se 
numa quebra substancial desta receita e o resultado está à vista. Portanto, não é por falta de alerta da 
nossa parte, não é por falta de identificação do problema que as questões se passaram desta maneira. 
Agora, realmente o que é que nós podemos fazer contra isso? Infelizmente, a posição do PCP e da CDU 
neste caso é uma posição minoritária e não foi acompanhada por outros partidos porque se tivesse sido 
acompanhada por outros partidos, nomeadamente o [PS], podíamos ter tido um resultado diferente mesmo 
no próprio, nessa alteração das Finanças Locais em dois mil e sete. 

E a quebra, a situação do Passivo na Autarquia, quando vamos olhar para anos atrás é inevitavelmente a 
quebra das Receitas do Urbanismo. É isso que gera exatamente a situação do Passivo, porque depois 
quando nós vamos olhar para o próprio Exercício do ano e para o comportamento de alguns indicadores, 
nós concluímos que esses indicadores são globalmente positivos. Ou seja, nós conseguimos ainda assim, nós 
temos indicadores de bom desempenho em relação ao ano, nós temos uma maior taxa de realização da 
Receita. De facto, só é excecionada pela situação dos loteamentos que mantem a quebra. 

Nós temos uma maior concretização do global dos investimentos o que é muito importante. Nós temos um 
aumento, como já vimos, já vou referir isso em mais detalhe, dos tais índices de produtividade, de eficácia e 
de eficiência e temos sobretudo menos custos de funcionamento num contexto em que, como já vimos há 
bocado, aumentam brutalmente alguns dos encargos, nomeadamente aqueles que derivam dos custos da 
eletricidade e nós conseguimos globalmente reduzir – exato, aumentaram brutalmente os custos da 
eletricidade, aumentaram os custos com os combustíveis e nós conseguimos globalmente descer os custos 
dos combustíveis, os custos das comunicações e os custos das instalações. Isto significa um grande esforço 
na ótica da gestão em concreto. 

É por isto que eu digo que mesmo em relação ao endividamento acho que ainda vale a pena termos em 
conta ainda outro argumento. É que apesar de tudo a nossa situação de endividamento, aliás, os Srs. 
Membros da Assembleia há pouco referiam, isto é, a [CMP] ainda tem capacidade de se endividar num 
contexto em que os indicadores que permitem avaliar a capacidade de endividamento são cada vez mais 
apertados. Ou seja, muitos municípios perderam completamente com a alteração da Lei das Finanças Locais, 
por um lado, e sobretudo com estas alterações que decorrem das sucessivas Leis de Orçamento de Estado 
que impuseram muito maior restrições ainda face àquilo que era previsto na Lei das Finanças Locais. Ora 
logicamente isso deveria ter-nos levado a uma drástica redução da nossa capacidade ou mesmo ao 
desaparecimento total como aconteceu em muitos municípios. E o que é facto é que passados estes anos 
nós ainda continuamos a ter alguma capacidade de endividamento. Portanto, isto significa que todos os 
outros indicadores têm sido claramente mais positivos e temos cumprido com os imperativos legais a que 
estamos sujeitos. 

Outra questão, a estrutura da Dívida. Sobre a estrutura da Dívida eu gostava de referir o seguinte: não é 
verdade que possa ser dito que nós não temos uma política, no fundo, que nós não temos uma gestão da 
Dívida que tem em conta preocupações com os pequenos fornecedores. Temo-la e, aliás, basta ver que o 
grosso da nossa Dívida é a grandes fornecedores. Nós temos cinquenta e seis por cento da nossa Dívida, ou 
seja, dos dez vírgula cinco milhões de euros que nós temos em dívida, cinquenta vírgula nove milhões de 
euros são dívidas aos sistemas (SIMARSUL e ARMASUL) e tem acordos de pagamentos estipulados. 
Portanto, é uma Dívida que não é uma dívida sem solução, tem solução. Está é previsto ser paga até dois 
mil e dezoito, no caso da SIMARSUL, que é a dívida maior, porque no caso da AMARSUL conseguiremos 
pagá-la muito antes. E temos depois quatro vírgula seis milhões de euros que estão previstos pagar em dois 
mil e treze e prevê-se que possam ser incluídos também no Orçamento de dois mil e catorze. 
Concretamente destes quatro vírgula seis milhões de euros que não são dos sistemas nós temos dois vírgula 
quatro já previstos no Orçamento de dois mil e treze e o resto prevê-se pagar em dois mil e catorze. E aqui 
estão claramente todos os outros fornecedores. Portanto, os cinco vírgula nove milhões de euros que é o 
peso maior da Dívida diz respeito aos dois sistemas e esses são os únicos que estão programados de facto 
nos anos. 
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Depois nós temos procurado e é preciso ver o seguinte ainda. Para além dos sistemas nós temos depois 
uma dívida que está estruturada entre os TST [Transportes Sul do Tejo, S.A.], a EDP, por exemplo a EDP 
neste momento são faturas já pagas, mas na altura em que nós fizemos a prestação de contas nós ainda 
tínhamos uma dívida de quase seiscentos mil euros à EDP. É um valor muito significativo. E temos 
praticamente setecentos mil euros aos TST. Ora, isto não são pequenos fornecedores, donde nós concluímos 
que efetivamente uma parte muito, muito, muito, muito substancial da nossa Dívida é efetivamente a 
grandes fornecedores. E portanto, quando se perguntava se à Dívida a mais num ano, é verdade, mas é a 
dívida aos tais grandes fornecedores, nomeadamente aos sistemas. 

Sobre a questão da Dívida creio que, ah, a capacidade de a pagarmos e o não recurso ao PAEL. Vamos lá 
ver, nós não recorremos ao PAEL porque o PAEL naturalmente tem encargos e implicações significativas e 
sobretudo tinha uma coisa. Nós recorríamos, ficávamos com encargos que não resolviam os valores mais 
significativos da nossa Dívida, por quê? Lá esta, porque a dívida mais antiga e a dívida maior está 
concentrada em três ou quatro fornecedores, sãos os dois sistemas, os TST e a EDP. Ora bem, o que é que 
acontecia? Ao recorrermos ao PAEL nós íamos basicamente resolver uma parte da dívida relacionada com os 
sistemas e nada, nada conseguíamos suprir dívida por exemplo aos pequenos fornecedores. E portanto, se 
nós conseguimos pagar a dívida à SIMARSUL e à AMARSUL, em acordo direto, porque é que havemos de 
estar a recorrer ao PAEL e a criar condições muito mais difíceis ainda? O PAEL por exemplo prevê doze anos, 
comprometia o Município em doze anos. Bem, nós estamos aqui a propor resolver o problema das nossas 
dívidas mais antigas em seis anos, ou seja, até dois mil e dezoito. É a nossa proposta. Ora bem, dirão ‘ah, 
está bem mas há aqui uma incógnita.’ Pois há com certeza, mas a incógnita com que nós temos gerido os 
últimos anos não é menor, e é isso que nos levou ao acumular de uma Dívida. Portanto, não é impossível 
manifestar uma preocupação. Temos todos que estar cientes de que existe uma preocupação, mas é 
possível e a prova é no Orçamento de dois mil e treze nós já temos uma amortização dessa dívida e prevê-
se que o Orçamento de dois mil e catorze possa continuar na mesma linha. A nossa Dívida é uma dívida 
sustentável de acordo com os dados que temos hoje e conhecemos hoje. Eu creio que sobre a Dívida está. 

Depois havia aqui uma questão, quer dizer, é evidente, os Srs. Membros da Assembleia dizem que ‘é preciso 
programar’. Claro que é preciso programar, que ‘é preciso planear’, claro que é preciso programar mas quer 
dizer, tal como é preciso programar para investir, programar e planear para investir, também é preciso 
programar para desinvestir. Nós usávamos, quando tivemos que fazer, quer dizer, para desinvestir por um 
lado e para cortar drasticamente o conjunto da atividade. Nós quando falámos, quando fizemos a discussão 
e a aprovação do Plano de Atividades e do Orçamento demos, enfim, usámos uma imagem que era a 
imagem do comboio. Um comboio em circulação a uma determinada velocidade tem naturalmente, precisa 
de um determinado tempo para conseguir parar. Isto é uma coisa absolutamente científica, aliás, qualquer 
corpo a deslocar-se a uma determinada velocidade em função da [massa], pronto, é uma Lei da Física eu 
até sou das áreas Sociais, mas enfim, este princípio percebo. Ora bem, se nós fizermos uma paragem 
demasiadamente abrupta corremos um risco. No caso do comboio é muito óbvio é o descarrilamento. Ora eu 
creio que corríamos exatamente o mesmo risco se tivéssemos feito uma paragem mais abrupta no nosso 
funcionamento e portanto eu diria que nós estamos a fazer uma paragem, uma redução da atividade, uma 
redução do Orçamento, uma redução do próprio investimento em várias áreas que é programado para evitar 
exatamente que haja descarrilamento. Eu penso que desse ponto de vista, o que podíamos dizer da nossa 
política e nomeadamente da Política Orçamental e do comportamento face à situação financeira do Município 
é que é uma política absolutamente responsável. Nós fizemo-lo lentamente, de ano para ano, e não 
cortámos abruptamente como enfim os senhores sugeriam e o resultado na Prestação de Contas poderia ter 
sido diferente. Durante o ano de dois mil e doze poderia ter sido diferente e a Prestação de Contas seria 
forçosamente diferente, mas o que é facto é que teria havido consequências que provavelmente nós não 
conseguimos hoje prever para o conjunto das atividades que nós desenvolvemos e o seu significado perante 
terceiros. 

Depois houve uma questão inicial que eu deixei passar, que eu me esqueci de responder, mas eu acho que 
entretanto foi ficando clara para todos. É que as Funções Sociais no Orçamento não são só as áreas de 
atividade ligadas às áreas Sociais. As Funções Sociais é tudo, no caso do Plano e do Orçamento. Portanto, 
nós temos nas áreas Sociais, continuamos a manter um investimento muito significativo, nomeadamente na 
área da Educação - nas áreas Sociais propriamente ditas – concretamente na área dos transportes escolares, 
na área da Ação Social Escolar, na área da própria Qualificação do Parque Escolar com as intervenções que 
fizemos, no aumento e na qualificação da Rede de Pré-escolar e em atividades várias de ordem 
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socioeducativo. Portanto, não temos um decréscimo da atividade deste ponto de vista. O que nós podemos 
ter tido relativamente ao ano anterior é uma redução pelo facto de estarem aqui já menos imputados os 
valores da construção de escolas dos anos anteriores. 

Penso que a questão dos indicadores entretanto também, enfim, ficou clara para todos, ou seja, tendo 
menos trabalhadores é evidente que os nossos rácios são hoje muito mais positivos. No caso dos meios 
humanos em relação à população temos menos trabalhadores, é evidente que o desempenho melhorou. Em 
relação aos meios financeiros, ou seja, o investimento por habitante aumentou brutalmente, claro, porque o 
nosso investimento cresceu muito comparativamente com o exercício do ano passado e com isso igualmente 
a atividade por habitante e consequentemente também os rácios de eficiência. Portanto, creio que por ora é 
tudo.” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Na resposta que a Sra. Presidente de Câmara deu à minha pergunta relativamente ao deficit peço perdão 
mas não fiquei nada satisfeito em termos de resposta porque parece que estamos num «mar de rosas», 
passo aqui as rosas do [PS] ao lado. Quando a Sra. Presidente diz que o resultado, falou-me em termos 
contabilísticos, ‘o resultado é zero ou positivo’. O resultado não é zero nem é positivo e até posso aqui 
acrescentar mais uma adenda. A minha pergunta em concreto era: qual era o deficit ? E é evidente que em 
termos contabilísticos não falamos em deficit mas estamos a falar do Relatório de Contas, da Prestação de 
Contas, e aí existe um deficit com certeza ou então temos aqui um milagre!” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Está tudo indicado, não há milagres!” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“E ainda nesta análise dizia o ROC: ‘da [resposta obtida do] Advogado ao pedido de confirmação da 
existência de litígios em que o Município se encontrasse envolvido... das quais pudessem resultar encargos e 
contingências verificamos que estão em curso diversos processos’ e que não houve resposta mas que eles 
verificaram ‘que perfazem um total de’ dois milhões e cem mil euros, números redondos, ‘para o qual não foi 
constituída a provisão para riscos e encargos nesse mesmo valor, pelo que o Passivo e os Resultados 
líquidos se encontram subavaliados’ (vide alínea sete ponto quatro da Certificação Legal das Contas 
Consolidadas). 

Falando em termos contabilísticos, se verificássemos a demonstração de resultados e se fossemos uma 
empresa a resposta era: é uma empresa falida. Mas como é um organismo público, tem Receitas próprias e 
perpetua-se no tempo. O que eu perguntei é uma simples pergunta: qual o deficit da [CMP] neste 
momento? Em termos de futuros Executivos não é se as contas estão saldadas ou não, isso era uma 
resposta de mercearia e não era isso que eu pretendia Sra. Presidente, peço perdão, mas não era essa a 
minha pergunta.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“O deficit há-de ser uma conclusão que o senhor tira porque não faz parte da Prestação de Contas, não há 
nenhum indicador na Prestação de Contas que se chama «o deficit». Portanto, não sei. Da leitura do 
documento o senhor tirará as suas conclusões sobre o deficit. Eu tive a preocupação de falar em Resultados 
negativos, no caso dos cinco vírgula um milhões de euros, tive a preocupação de falar em amortizações, que 
são nove vírgula um milhões de euros, isto na tal ótica da contabilidade da análise Patrimonial que estava a 
ser feita. Portanto, um Resultado negativo de cinco vírgula um milhões de euros, amortizações de nove 
vírgula um milhões de euros e disse que, aliás, até lhe chamei Resultados mas o nome não é esse é [fluxo 
de caixa (cash-flow, em inglês)], corrigia-me o Dr. Monteiro, temos um cash-flow de quatro milhões de 
euros. Isto é uma resposta objetiva a uma questão aqui colocada, a análise Patrimonial. 
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Depois a outra perspetiva possível é irmos à tal análise global e então aí temos que verificar que para além 
do total do Passivo que estava indicado - página duzentos e treze – que é de trinta e sete milhões de euros, 
temos depois Passivo e Fundos Próprios de cento e quarenta e quatro milhões de euros. Portanto, se o 
senhor acha que daqui pode concluir o deficit, eu direi que não é da falência que devemos falar.” 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 

“Aplica-se no país mas não se aplica em Palmela.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Eu sobre isto não posso dizer mais nada. Estou a remeter para a leitura dos números, repetindo isto, falei 
inclusivamente de Dívida, falei da estrutura da Dívida, disse como é que se dividia a Dívida (entre grandes 
fornecedores e médios fornecedores), disse inclusivamente quais eram e portanto, se falo de uma Dívida de 
dez milhões de euros, se falo dos tais Resultados Negativos de cinco milhões de euros noutra ótica, também 
tenho que falar, quando o senhor quer falar em empresas, a [CMP] não é uma empresa. Não é pelo facto de 
ser um organismo público que não tem uma análise mais positiva ou menos positiva do ponto de vista 
financeiro. É evidente que a nossa análise do ponto de vista Económico neste momento não pode ser uma 
análise positiva, tendo em conta que temos dívida a fornecedores, agora se me pergunta em termos de 
deficit, bem isso não é um indicador do ponto de vista da Prestação de Contas. Portanto, eu não lhe consigo 
responder a isso. O senhor fará naturalmente a sua leitura e terá a sua leitura, mas uma coisa é certo, não 
seria da ótica das empresas, uma empresa falida. Porque para avaliar uma empresa falida tinha que verificar 
os tais trinta e sete milhões de Passivo para os cento e quarenta e quatro milhões e concluir que o resultado 
é um resultado positivo. 

A outra questão. A questão ainda do ROC e dos processos judiciais. Por que é que não é previsto nenhum 
valor sobre eventuais custos? Porque nós temos a lista dos processos, e a lista dos processos ou está 
fechado ou são processos, dois casos, arquivados ou são processos que tiveram decisão favorável ao 
Município, tiveram todos decisão favorável ao Município. O que acontece é que em alguns casos há ainda 
recursos interpostos, mas quer dizer, numa primeira instância estão resolvidos e são favoráveis ao 
Município. Há dois que não temos resposta porque ainda estão a aguardar marcação de julgamento. Temos 
dois processos nessas circunstâncias. Portanto, se não é previsível que o Município seja responsabilizado em 
nenhum destes processos, por que é que havemos de prever aqui esta? Por outro lado, é evidente que se 
houvesse alguma destas situações nós teríamos de ter, não era por termos aqui previsto que pagávamos, 
tínhamos de ter o dinheiro previsto em Orçamento. Portanto, teríamos de o incluir em Orçamento, 
naturalmente com uma alteração orçamental, e com certeza que nesse contexto seria pago. Mas não é por 
não estar aqui referido do ponto de vista da previsão. É que de facto nem sequer estando em Plano de 
Atividades, nem sequer poderíamos pagar. Ora, e se formos dados como culpados em alguma destas coisas? 
Claro que temos que o inserir em Orçamento, mas não é uma obrigação, efetivamente.” 

 

 

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

 

 

Ponto Três – Aprovação da proposta de Plano de Pormenor de Reconversão Urbanística da 
Quinta do Canastra – Terrim, Pinhal Novo. 

 

Sobre esta proposta intervieram: 

A Sra. Julieta Rodrigues do PS: 
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“Boa noite a todos. Este é um processo, é uma proposta em que se percebe que a elaboração do plano se 
iniciou em dois mil e cinco, portanto, já estamos com, ao fim de oito anos é que realmente chegamos a este 
ponto, enfim, parece-nos que sendo uma intervenção que interfere diretamente com a vida dos munícipes 
oito anos será realmente algum tempo, bastante longo, para quem está à espera de uma decisão do 
Município e sobre este processo parece que, pelo que temos conhecimento, os nossos Vereadores também 
ao longo do processo foram fazendo algumas sugestões, algumas propostas de melhoria relativamente ao 
seu processo. Mas resumindo, não vamos pôr qualquer entrave na medida em que também o processo já é 
longo e, portanto, vamos votar a favor.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Sim, é verdade o tempo é longo, aliás, infelizmente fazer planos em pormenor mesmo com as alterações 
legislativas que foram acontecendo pelos vistos não se tornou uma tarefa mais fácil e mais expedita. 

Mas, gostava só de precisar que aqui as pessoas não estão propriamente à espera do Plano porque o que se 
passa é que o Plano teve que acontecer exatamente para permitir ordenar, regularizar e criar novas soluções 
provocadas exatamente pela origem da zona e até pelo facto das pessoas terem começado a construir 
algumas delas. Mas o Plano de qualquer maneira procura regularizar uma área que é de génese ilegal, como 
se sabe, que tem a grande dificuldade de fazer conviver parcelas em metros quadrados com parcelas em 
avos indivisos. Teve uma dificuldade brutal e isso não é responsabilidade da [CMP] uma dificuldade brutal 
decorrente das questões da cartografia. Portanto, a cartografia tinha que ser homologada pelo Instituto 
Geográfico Português [IGP] - agora Português, era Cadastral – e isso só aconteceu já em finais de dois mil e 
doze. Teve que se adequar às várias alterações legislativas que foram acontecendo e portanto, foi muito 
difícil fazer. Contudo, neste momento tem um conjunto de soluções, nomeadamente do ponto de vista das 
infraestruturas e da própria gestão de espaços públicos, espaços verdes, arruamentos, etc., que foi discutida 
com os proprietários e validada por eles, portanto, nós diremos que é uma boa solução e que mesmo as 
pessoas que porventura tiveram que esperar o resultado deste Plano para alguma coisa dos seus objetivos, 
globalmente sairão satisfeitas porque o Plano preconiza obviamente soluções que são de muito mais 
satisfatórias e de qualidade de vida, como é normal, comparativamente com aquilo que as pessoas ali foram 
fazendo, como sabe foram construindo desordenadamente.” 

 

 

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

 

 

Ponto Quatro – Manutenção do Fiscal Único da Palmela Desporto, EEM. 

 

Sobre esta proposta intervieram: 

A Sra. Julieta Rodrigues do PS: 

“Esta proposta ficamos a saber que o enquadramento temporal das funções do fiscal único são até ao final 
deste mandato. Estamos mais ou menos a cerca de seis meses. Não ficámos esclarecidos quanto ao 
processo com recurso à adjudicação direta que foi utilizada na escolha que foi utilizada.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Não percebi, desculpe.” 

 

A Sra. Julieta Rodrigues do PS: 
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“Não ficámos esclarecidos pela leitura desta proposta que aqui é apresentada acerca do processo de 
concurso ou ajuste direto que existiram para a escolha do fiscal único. O facto de nós sabermos, termos 
conhecimento, que as funções de ROC e de fiscal único serem executadas pela mesma pessoa parece-nos 
que poderá configurar uma situação de conflito de interesses. Considerando que, ao fim e ao cabo, esta é 
uma situação que já existe e que estaremos perante um espaço temporal de cerca de seis meses vamos 
abster relativamente a este ponto.” 

 

 

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

 

 

Ponto Cinco – CD-ARICD Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento – 
Associação – Ratificação. 

 

 

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

 

 

Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão pelas zero 
horas e cinquenta e cinco minutos do dia trinta de abril de dois mil e treze, da qual se lavrou a presente ata, 
que eu Simplício Joaquim Guerra Piteira, na qualidade de Primeiro Secretário da Assembleia Municipal, redigi 
e subscrevi. 

 

Palmela, trinta de abril de dois mil e treze. 

 

 

 


