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Mandato 2009/2013 

Ata da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Palmela 

Realizada no dia 24 de maio de 2013 

Ata N.º 32 

 

No dia vinte quatro de maio de dois mil e treze, pelas vinte e uma horas e vinte cinco minutos, no Cine 
Teatro São João em Palmela, reuniu extraordinariamente a Assembleia Municipal do Município de Palmela, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

Ponto Um – 1.ª Revisão ao Orçamento 2013 e Grandes Opções do Plano 2013-2016 

Ponto Dois – Atribuição da Medalha de Honra do Concelho de Palmela e da Medalha Municipal de Mérito 

2013 

Ponto Três – Alteração dos Estatutos da Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS) 

 

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 falta de: 

• João Manuel de Abreu Completo Costa do PS 

• Carla Sofia Freitas Oliveira do PS 

• Fernando Miguel dos Santos Nascimento do CDS/PP 

• Ana Catarina Diaz Y Pais Sartóris de Lima do BE 

 

Presentes, em representação do Executivo Camarário: 

• Sr. Vereador Álvaro Amaro 

• Sra. Vereadora Adília Candeias 

• Sr. Vereador Adilo Costa 

• Sr. Vereador Luís Miguel Calha 

• Sr. Vereador José Carlos de Sousa 

• Sra. Vereadora Maria da Natividade Coelho 

 

Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa dá conhecimento ao Plenário que: 

 

• Sra. Carla Sofia Freitas Oliveira justificou a ausência, por motivos profissionais, tendo a falta 
sido considerada justificada. 

 

Solicita aprovação em minuta dos pontos que irão ser discutidos, para poderem produzir efeitos imediatos. 
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Sr. Presidente da Mesa: 

“Sras. e Srs. Deputados Municipais, Srs. Membros do Executivo, público, boa noite uma vez mais. Mudamos 
de sítio, o outro espaço é mais acolhedor, este é muito bonito mas é quando está cheio, mas foi necessário 
mudar porque havia outra atividade na Biblioteca. 

Mudamos de local e eu também ia propor-vos, se estiverem de acordo, em podermos mudar a Ordem de 
Trabalhos. Como sabem é uma reunião extraordinária e a razão por que vos propunha era a seguinte, até 
porque não sei se vai acontecer tê-la cá, a Sra. Presidente da Câmara teve que ir da parte da tarde ao Porto, 
onde tinha uma reunião por volta das quinze horas, e como compreendem não vai ser fácil estar aqui nesta 
sessão mas vamos ver. Nesse sentido propunha que alterássemos a Ordem de Trabalhos iniciando a 
discussão pelo ponto três e deixando o ponto um para o fim. Se entretanto a Sra. Presidente não chegar 
acabaremos a reunião sem ela cá estar. Estão de acordo ou há alguma objeção?  

Não havendo vamos dar início ao Período da Ordem do Dia.” 

 

Ponto Três – Alteração dos Estatutos da Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS) 

 

Sr. Presidente da Mesa: 

“Pergunto à Sra. Vice-presidente da Câmara, ou algum dos Srs. Vereadores, se quer aduzir alguma coisa a 
esta proposta” 

 

Sra. Vereadora Adília Candeias: 

“Obrigada Sr. Presidente. Muito boa noite a todos, Sr. Presidente, Srs. Membros da Assembleia, Srs. 
jornalistas, Srs. membros do público aqui presente, caros Vereadores. 

Esta proposta é muito clara e muito simples e de uma forma simples, passo a expressão, é apenas uma 
retificação aos estatutos da AMRS (Associação de Municípios da Região de Setúbal) que no fundo é a 
alteração dos estatutos que cria o conselho fiscal. Havia a interpretação da legislação que pelo facto de 
haver um ROC (Revisor Oficial de Contas) não era necessário o conselho fiscal mas, de facto, verificou-se 
que era necessário. Logo estamos a procurar trazer à Assembleia para que se possa deliberar no sentido de 
darmos cumprimento à lei. Era só isto Sr. Presidente.” 

 

Sr. Presidente da Mesa: 

“Alguma questão que os Srs. Membros da Assembleia queiram colocar?” 

 

Sra. Julieta Rodrigues do PS: 

“Boa noite a todos. Tinha aqui só uma pequena questão que é seguinte: Nós vemos aqui que há uma 
proposta de criação do conselho fiscal, dando cumprimento à lei, que data de setembro de dois mil e onze e 
só agora em dois mil e treze é que está a ser sujeita à Assembleia a apreciação da criação do conselho 
fiscal. A nós parece-nos ser um tempo bastante longo de dois mil e onze a dois mil e treze. Por aquilo que 
acabei de ouvir neste entretanto as funções que deveriam ser executadas pelo conselho fiscal foram 
executadas por um ROC, mas este intervalo de tempo parece-nos bastante grande. 

Relativamente à AMRS, tanto quanto sabemos pelo Orçamento, a quota que a Câmara tem de pagar parece-
nos ser excessiva relativamente aos benefícios que esta Associação presta a cada um dos munícipes de 
Palmela. 

Neste contexto vamos abster-nos até porque estamos perante uma situação em que há que cumprir a lei, 
apesar de termos algumas reservas noutros aspetos e não concretamente à criação do conselho fiscal.” 
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Sr. Francisco Piteira dos Santos do CDS/PP: 

“Muito obrigado Sr. Presidente, aproveito para cumprimentar todos os presentes muito boa noite. 

Relativamente a este ponto da ordem de trabalhos, como representante do CDS/PP, tenho a dizer que ela 
tem por compromisso a instituição do conselho fiscal para esta associação assim como para todas as outras 
que a lei prevê eles existirem.  

Também estranhamos porque é que só ao fim de dois anos a associação decidiu fazer a alteração dos 
estatutos para ter nos seus órgãos o conselho fiscal. No entanto, e voltando um pouco atrás, dizer que nos 
abstemos em termos de votação porque já devia ter sido há mais tempo para não mostrarmos aqui o nosso 
voto contra mesmo. 

Relativamente à associação dizemos que estando a maioria dos conselhos do distrito de Setúbal dentro da 
área metropolitana de Lisboa é uma associação que é um pouco descabida no contexto atual e devia era já 
ter sido destituída e ter-se encontrado outro tipo de associação que representasse os municípios de uma 
outra forma. Muito obrigado Sr. Presidente.” 

  

Sr. José Charneira da CDU: 

“Boa noite a todos. Esta intervenção merece-me um ou dois comentários. Primeiro a AMRS é a mais antiga 
associação de municípios deste país, o trabalho que tem desenvolvido a vários níveis desde sempre foi 
reconhecido por toda a gente até a nível governamental e o facto de estarmos incluídos na AML (Área 
Metropolitana de Lisboa) é exatamente outra coisa. As duas entidades têm objetivos diferentes, são 
associações diferentes e têm opiniões diferentes, portanto uma coisa não invalida a outra. Por isso vamos 
continuar na AMRS e devemos pugnar que ela se mantenha até por causa de ser a mais antiga do país, foi a 
primeira, e é um verdadeiro símbolo do que é a regionalização e o associativismo municipal. Muito 
obrigado.” 

 

Sra. Presidente da Câmara iniciou participação nos trabalhos pelas 21,35 horas. 

 

Sr. Presidente da Mesa: 

“Mais intervenções meus Senhores e Senhoras. Não havendo passo a palavra à Sra. Presidente da  Câmara 
para esclarecimentos.” 

  

Sra. Presidente da Câmara: 

“Sr. Presidente, obrigada. Srs. Membros da Assembleia boa noite a todos, peço desculpa pelo atraso mas fui 
ao Porto receber uma distinção de que a Câmara Municipal foi alvo, aliás três distinções, no âmbito dos 
projetos em que trabalhamos para as questões da eliminação das barreiras no território sejam elas as 
barreiras no espaço público, nos edifícios, etc. O trabalho do município de Palmela em torno das 
acessibilidades, nomeadamente ao nível dos dois planos de mobilidade com que temos trabalhado, um mais 
de incidência sobre o Pinhal Novo que chegou a vir a esta Assembleia e outro sobre o concelho em geral 
mas que teve o seu principal desenvolvimento aqui em Palmela, mereceu de facto três distinções e eu fui, 
depois de muita insistência da organização, ao Porto recebê-las. 

Sr. Presidente eu gostava, das questões que ouvi e que a Sra. Vice-Presidente e Srs. Vereadores fizeram 
questão de tomar nota, de responder a duas ou três questões colocadas pelos Srs. Membros da Assembleia. 

Sobre a questão mais administrativa que é o tempo que mediou esta decisão na AMRS e agora a deliberação 
trazida aqui, o processo foi-nos remetido em dois mil e doze porque não havia a perceção que as câmaras 
tinham que deliberar ou seja a primeira impressão, e interpretação da AMRS, é que isto era decidido no 
âmbito dos seus órgãos. Entretanto foi-nos remetido em setembro de dois mil e doze, e nós por lapso, não 
trouxemos a esta Assembleia até final do ano pelo que o trazemos agora. 
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Quanto à própria função da AMRS, eu tenho muita pena de ver que este não é um projeto que consiga ser 
partilhado porque era importante que, pelo menos, nós autarcas aproveitássemos estes exemplos daquilo 
que tem sido o associativismo municipal e o associativismo municipal com sucesso e sobretudo de base 
local, isto é deliberado a partir da decisão dos próprios municípios, e não ao contrário constituído de forma 
superior por decisão como são hoje em dia as comunidades interurbanas, por exemplo, que são formadas e 
decididas para uma determinada zona do país e que as câmaras têm que integrar independentemente da 
sua vontade. Aqui nós temos um associativismo entre os municípios que é deliberado por livre e expressa 
vontade de cada um. 

Como já aqui foi dito trata-se da primeira associação de municípios do país, que tem um trabalho notável 
em várias áreas mas aproveitava o momento para recordar apenas uma intervenção que é muito recente. 
Srs. Membros da Assembleia e Sr. Presidente, perguntava quantas associações de municípios têm 
capacidade de intervir em património? A AMRS o que está a fazer nos conventos na Quinta de S. Paulo, que 
aliás recordo são território do município de Palmela, e que levaríamos uma vida inteira a pagar a nossa 
quota na AMRS para poder fazer aquela obra. Como calculam este é um investimento desde logo para o 
município de Palmela que é absolutamente incontornável e que justifica apenas a título de exemplo.  

Depois temos o processo da candidatura da Arrábida a Património. Srs. Membros da Assembleia, nós não 
tivemos até ao momento um gasto adicional, nem vamos ter nos próximos tempos, com a elaboração do 
processo da candidatura da Arrábida a Património da Humanidade. Mas pensamos que este é um processo 
fácil, é um processo barato, é um processo simples? Não é. É um processo tecnicamente muito complexo e 
muito caro. Implica trabalho técnico que a AMRS está a suportar, naturalmente com o apoio dos municípios 
na medida em que nós disponibilizamos os nossos técnicos e os nossos técnicos fazem parte da equipa que 
apoia e que neste momento está a trabalhar no plano de gestão e que prepara a vinda dos peritos cá, etc. 
Os nossos técnicos apoiam mas realmente é a AMRS, com os seus recursos, com a contratação direta, com 
o recurso às universidades, ao pagamento de trabalho científico, que suporta este projeto.  

Então e o que é que nós queremos? Queremos uma associação administrativa em que pagássemos uma 
quota bem mais reduzida do que a que pagamos e andássemos aqui cada um de nós a defender se a AMRS 
é mais do nosso agrado do ponto de vista político ou menos do nosso agrado do ponto de vista político? 
Não, o papel desta associação de municípios tem sido absolutamente insubstituível na região.  

Ainda há poucos dias eu reunia com empresas da região, aproveito para dizer as maiores empresas desta 
região não só Palmela mas Setúbal e Almada, e essa reunião foi promovida pela AMRS. Uma das coisas que 
as empresas mais diziam era que as empresas tinham deixado de ter uma voz na região a partir do 
momento em que desapareceu a associação empresarial. Hoje é a AMRS que consegue congregar e não 
interpretem mal as minhas palavras porque não estou a dizer que as empresas estão na associação de 
municípios, não é isso, estou a dizer que a associação de municípios tem a sensibilidade e tem a perceção 
da região que hoje faz falta até às empresas e ao trabalho das empresas no contexto em que vivemos. Julgo 
que é um processo que não tem paralelo. 

Sobre a relação com a AML bem, vamos ver, vamos ver, nós tivemos em tempos. É evidente que já houve 
tentativas Srs. Membros da Assembleia e esta é que é a realidade, já houve tentativas para acabar com a 
AMRS e sabem quando é que foi essa tentativa? Quando com a nova legislação foi imposto que nós ou 
ficássemos na AML ou na AMRS. Porquê? Porque ela era uma associação de âmbito genérico, isto é era uma 
associação cujos fins consistiam exatamente naquilo que os seus membros decidissem que era o objeto da 
associação. Isso dependia naturalmente dos projetos e da própria estratégia dos municípios naturalmente, e 
sempre, centrados nas atribuições e competências dos municípios ou seja nunca coube à AMRS intervir 
noutras áreas que não fossem responsabilidade do próprio poder local. Nesse momento quando se impôs a 
opção, isto é nós tínhamos que escolher uma ou outra, o objetivo era claramente que nós acabássemos com 
a AMRS porque, ainda por cima, isso aconteceu num contexto que nós já tínhamos uma presença muito 
expressiva na área metropolitana de Lisboa e obviamente percebeu-se que nós não íamos sair da área 
metropolitana de Lisboa. A alternativa seria ficarmos lá e acabar com a AMRS. Não, nós fizemos uma coisa 
que a lei previa que foi alterar os estatutos da AMRS fazendo que o seu objeto passasse a ser compatível 
com a nova legislação, e é por isso que hoje continuamos a estar na AMRS. A AML é muito importante para 
um sentido, e um sentimento, de grande região de Lisboa em que nós estamos e achamos que faz sentido 
estar, mas não há nada no trabalho da AMRS que possa ser substituído por aquilo que é o papel da AML. 
Julgo que é uma má opção no plano local, desde logo, e mesmo como estratégia política é uma má opção 
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pôr em causa aquilo que outros municípios pelo país inteiro ou procuram criar ou gostariam de ter criado 
como nós fizemos.  

Aproveito para lembrar, e naturalmente convidar, para o próximo dia doze de junho em que a AMRS realiza, 
aqui no nosso Cine Teatro São João, mais um dos Fóruns da Península de Setúbal desta vez subordinado ao 
tema “Desenvolvimento Económico e Criação de Emprego”, que será público e aberto desde à participação 
das senhoras e senhores autarcas. Disse Sr. Presidente.” 

 

Não havendo mais intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo 
sido aprovada, por maioria, com 17 votos a favor (15 da CDU e 2 do PSD) e 5 abstenções (4 do 
PS e 1 do CDS/PP). Aprovado em minuta. 

 

 

Ponto Dois – Atribuição da Medalha de Honra do Concelho de Palmela e da Medalha Municipal 
de Mérito 2013 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Pergunto à Sra. Presidente da Câmara se pretende aduzir algum comentário à presente proposta?” 

 

Sra. Presidente da Câmara: 

“Eu julgo que para apresentação da proposta não é preciso Sr. Presidente, até porque todos os grupos 
políticos estiveram representados nas reuniões de trabalho que antecederam a aprovação em Câmara, mas 
estamos disponíveis claro para todas as questões.” 

   

Sr. Presidente da Mesa:  

“Como disse a Sra. Presidente todos os grupos políticos participaram nesta proposta pelo que aproveito para 
relembrar que o que é proposto é a atribuição de: 

 

Medalha de Honra do Concelho de Palmela 

 a título Póstumo, a Francisco José Carrasqueiro Cambournac 

 

Medalha Municipal de Mérito 

CIDADANIA 

Medalha Municipal de Mérito (grau Ouro) 

Plataforma “Água de Todos” 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

Medalha Municipal de Mérito (grau Ouro) 

António de Melo Pires 
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ASSOCIATIVISMO 

Medalha Municipal de Mérito (grau Prata - 25 anos) 

Grupo Desportivo e Recreativo da Quinta do Padre Nabeto  

 

DESPORTO 

Medalha Municipal de Mérito (grau Cobre) 

José Afonso Duarte dos Santos Costa” 

 

Não havendo intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo sido 
aprovada, por unanimidade, com 22 votos a favor (15 da CDU, 4 do PS, 2 do PSD e 1 do 
CDS/PP). Aprovado em minuta. 

 

 

Ponto Um – 1.ª Revisão ao Orçamento 2013 e Grandes Opções do Plano 2013-2016 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

Pergunto à Sra. Presidente se pretende fazer intervenção sobre este ponto.” 

 

Sra. Presidente da Câmara: 

“Penso que os Srs. Membros da Assembleia tiveram oportunidade de apreciar esta Revisão, de qualquer 
maneira sublinhava que ela introduz o saldo, faz os acertos que se impõem nesta altura por razões 
diferentes, desde logo nas questões de pessoal a alteração de regras relativamente ao subsídio de férias 
para os trabalhadores, e depois procura sobretudo introduzir algumas modificações que têm que ver ou com 
o desenvolvimento de alguns projetos, e respetivo estado de maturação neste momento, ou com a inscrição 
de algumas novas ações, como se lê no texto da proposta, por força das opções que fomos obrigados a 
tomar nomeadamente em relação à reabilitação de equipamentos municipais até por questões de segurança 
em alguns casos. Basicamente é isto, o resto são reajustamentos decorrentes da execução financeira em 
várias ações.” 

 

Sr. Presidente da Mesa: 

“Ainda voltando um nadinha atrás gostaria de pedir aos Srs. Membros da Assembleia Municipal, aqueles que 
puderem e trabalharem no concelho de Palmela ou que possam, que venha assistir no dia um de junho à 
cerimónia de atribuição das medalhas porque era importante a vossa presença. A todos os que puderem 
aqui deixo o meu apelo. 

Estávamos, de facto, a discutir e vamos discutir a Revisão do Orçamento. Relativamente a esta proposta 
algum dos Srs. Membros pretende inscrever-se?” 

 

Sr. Francisco Piteira dos Santos do CDS/PP: 

“Mais uma vez obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este ponto nós temos a dizer que temos sérias 
dúvidas segundo os números aqui apresentados. São números do Orçamento para dois mil e treze que nós 
do CDS votamos contra, aquando da sua apresentação, e já na altura tivemos dúvidas sobre este saldo 
transitado de um milhão de euros do ano dois mil e onze para dois mil e treze. Achamos que estas contas 
não batem certo e por outro lado ficamos muito admirados que havendo um aumento do lado da despesa, e 
ainda bem, para incorporação do subsídio de férias para todos os trabalhadores este Orçamento de dois mil 
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e treze já previa e pasme-se onde os orçamentos estão pelos limites o “nosso orçamento” tem folga 
orçamental quando todos estamos em crise. 

Pelos números aqui apresentado faz-se face ao aumento da despesa com a incorporação do subsídio de 
férias para o pessoal, como ainda se fazem acréscimos de dotação para a conservação e manutenção da 
frota municipal e faz-se um reforço da dotação orçamental da obra de execução da rotunda da EN 379, que 
esperemos pelo seu início o mais breve possível uma vez que há aqui verba suficiente. 

Nós como disse estamos contra e ainda falta-me aqui referir um número que me estava a escapar que é na 
proposta apresentada não faz referência a dois milhões e lembrar que o Orçamento foi aprovado com 
quarenta e quatro milhões de euros e aparece-nos aqui com quarenta e seis milhões trezentos e cinquenta e 
nove mil euros, esquecendo os tais dois milhões que se calhar aparecem aqui sem que a Assembleia tivesse 
que ter conhecimento deles ou sem que houvesse necessidade de fazer uma revisão ao orçamento. 
Achamos que se há necessidade de fazer revisões ao orçamento então que sejam para todos os números 
nem que seja para um euro, daí estarmos um pouco incomodados com estes números mas são o que são e 
daí também acrescento que vamos votar contra. Muito obrigado Sr. Presidente.” 

 

Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Boa noite Sr. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Membros da Assembleia, Srs. trabalhadores 
da Câmara, Srs. munícipes e comunicação social. 

Queria começar esta minha pequena intervenção por saudar a introdução do subsídio de férias aos 
trabalhadores e funcionários públicos. Foi uma luta de muitos à qual o Tribunal Constitucional deu razão e 
faz-se justiça com a introdução deste valor. 

Por outro lado gostaríamos ainda de referir que, em relação ao documento que nos é apresentado, 
verificamos uma diminuição de investimentos mesmo os que se reportam aos empréstimos bancários. 
Notamos ainda uma verba muito reduzida, dezanove mil euros, para o pagamento de dívidas aos 
fornecedores. Voltamos a reafirmar, aqui, aquilo que já dissemos anteriormente. Achamos que isto devia ser 
uma prioridade da Câmara, da autarquia, pagar aos pequenos e médios fornecedores na medida em que 
isso mexe com o tecido económico do concelho. Estamos a falar maioritariamente de pequenos e médios 
fornecedores de empresas familiares.  

Temos dúvidas ainda em relação à incorporação de um conjunto de obras não prevista anteriormente e que 
agora surgem não sabemos bem de onde, ou talvez saibamos. Falamos de vinte e dois mil euros para o Cine 
Teatro São João, para quê e porquê? Falamos dos arranjos na cobertura do Auditório de Pinhal Novo, vinte 
mil euros, falamos em intervenções no Centro Cultural do Poceirão, cinquenta mil euros, porquê e para quê? 
Estamos perante uma intervenção estrutural ou uma mera lavagem de cara? Pelo montante não nos parece 
que seja uma intervenção estrutural. É verdade ou não que este edifício apresenta problemas estruturais? 
Vamos limpar as paredes exteriores, pôr os tijolos que faltam, e o resto fica na mesma? Para quando uma 
solução? Falamos da intervenção do largo do Pelourinho, que tipo de intervenção? Vamos finalmente dar 
razão às críticas da população? Gostaríamos de saber que tipos de obras se vão realizar.  

Noutro ponto vamos encontrar uma verba significativa para a conservação e manutenção da frota municipal, 
estamos a falar de valores elevados. Este reforço resulta do quê, do aumento da frota, do envelhecimento 
da mesma ou de problemas de gestão de frota?  

Agora queria referir o aumento das verbas atribuídas para protocolos e apoios ao movimento associativo, 
mais de sessenta e dois mil euros. Apoiamos mas perguntamos, porque é que só agora? Não havia essa 
necessidade de apresentar estes valores mais altos quando foi discutido o Orçamento? Nessa altura 
chamámos a atenção para as reduções aos apoios ao movimento associativo. 

Para terminar quero deixar aqui um reforço àquilo que os nossos vereadores já afirmaram nas últimas 
reuniões da Câmara Municipal. As nossas preocupações com as obras do Espaço Cidadão, com a construção 
da rotunda na EN 379 e com a beneficiação da estrada que liga o CM 1029 à circular norte da Autoeuropa, 
todas elas reprogramadas constantemente e que tardam em concretizar. Pensamos que são obras mais que 
necessárias, que já deviam estar em andamento e que esperamos, sinceramente, que desta vez se 
concretizem mais não seja porque estamos num ano especial. Muito obrigado.” 
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Sr. Presidente da Mesa:  

“Muito obrigada também. Mais intervenções meus senhores? Não havendo dou a palavra ao executivo na 
pessoa da Sra. Presidente.” 

 

Sra. Presidente da Câmara: 

“Obrigada Sr. Presidente. Respondendo a algumas das questões, o caso do Cine Teatro São João é revisão 
de preços ainda não há nada mais. É uma coisa que acontece legalmente ao fim do tempo em que é 
possível fazê-lo a partir da apresentação das empresas de acordo com a lei.  

Relativamente ao reforço da verba para a frota, na prática trata-se de voltar a colocar nesta rubrica aquilo 
que tinha acontecido o ano passado, os valores que tinha tido o ano passado. Realmente era nossa intenção 
reduzir em todas as áreas de funcionamento mas nestas áreas quando, por um lado, não há viaturas novas 
e não havendo viaturas novas a frota não melhorou antes pelo contrário, em cada ano que passa vai tendo 
necessidade de mais manutenção. Neste momento a relação custo/fornecedores é evidente que exige 
disponibilidade financeira para pagar de imediato. Aqui basicamente é repor os valores que tínhamos no 
Orçamento do ano passado uma vez que o deste ano tinha menos oitenta mil euros. 

A questão das dúvidas colocadas pelo Sr. Membro da Assembleia Piteira, não sei se percebi as dúvidas. 
Percebi uma que é a questão dos dois milhões de euros, provavelmente não está recordado mas nós 
deliberamos aqui com a aprovação do Orçamento a contração de um empréstimo de curto prazo de dois 
milhões de euros. Aquilo que nós dizemos, e dissemos, que é sempre o empréstimo que permite fazer face 
às necessidades de tesouraria. Esse empréstimo é acrescentado às disponibilidades e neste momento nós 
temos um Orçamento que para além do Orçamento inicial tem agora a incorporação do saldo e os 
empréstimos que fazem parte das disponibilidades e aqui entrou o empréstimo de dois milhões de euros. 

Ainda a questão colocada pelo Sr. Piteira sobre a folga orçamental, não sei o que quer dizer e não percebo a 
sua questão. Se quiser formalizar ou concretizar alguma dúvida talvez o Dr. Monteiro possa responder, eu 
não percebo a sua questão. 

Relativamente às obras, o que é que nós estamos a fazer aqui. Nós estamos a formalizar um conjunto de 
intervenções que não deixaram de estar em Plano e sempre fizeram parte dos nossos objetivos. Agora 
falamos de três obras particularmente complicadas: a rotunda junto à Unicervi, o Espaço Cidadão, que 
aproveito para dizer que será lançada a primeira pedra para a semana, cuja obra vai começar e a estrada da 
Setecom. São obras de grande complexidade, porquê? No caso da estrada da Setecom estamos 
confrontados com processos de expropriação que são muito complicados na gestão uma vez que são 
dezenas de proprietários e nós temos vindo a procurar negociar mas é um processo muito complexo. 
Chegamos a admitir não conseguir sequer fazer o projeto recomendado, o projeto que nós tínhamos 
aprovado exatamente por não-aceitação dos proprietários para a negociação com vista à libertação dos 
terrenos. Entretanto a situação já foi resolvida, razão pela qual inscrevemos esta alteração e agora a revisão 
para podermos avançar com a obra mas temos que a reprogramar relativamente ao tempo. É uma obra que 
ainda aguarda visto do Tribunal de Contas, que só podia ser pedido com todo o processo desencadeado 
nomeadamente com os terrenos na nossa posse. Esta é outra “nuance” é que enquanto até há pouco a 
legislação permitia que nós desencadeássemos o processo formal, nomeadamente o de visto, enquanto 
decorria as negociações neste momento temos que ser donos dos terrenos para desencadear todos os 
procedimentos legais. Nem sequer podemos submeter uma obra a Tribunal de Contas, aliás só podemos 
fazer a consignação da obra com os terrenos na nossa posse, formalmente escriturados, etc.   

No caso da rotunda tendo apenas três ou quatro proprietários mas são proprietários difíceis, um deles é 
neste momento a gestão da falência da Unicervi o que significa que foi um processo dificílimos chegar a um 
acordo com essa pessoa que é o administrador da insolvência. Conseguimos resolver isso há pouco tempo, 
está acordado, o terreno está preparado para ser cedido e podemos assumir fazer a obra. O outro 
proprietário, Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, independentemente da concordância do 
instituto a decisão tem que ser tomada pela Direção Geral do Tesouro que vai ter que autorizar a libertação 
daquela parcela de terreno. É um processo que ainda não está concluído, temos todas as indicações de que 
não terá problema mas tem que aguardar por isso. O que nós estamos aqui a fazer é reprogramar a obra. 
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O Espaço Cidadão, como já disse, vai avançar na próxima semana, foi um projeto que teve muitas 
vicissitudes desde logo por causa da zona onde está inserido, por causa das exigências ao nível das 
questões da arqueologia, das sondagens que foram exigidas, dos trabalhos prévios que nunca nos tinham 
sido exigidos em várias intervenções que já tivemos em centro histórico, portanto tudo isto foi um processo 
de anos. Resumindo e concluindo é neste momento que nós temos condições para poder fazer avançar 
estas obras ou pelo menos temos obrigação de as reprogramar em termos financeiros e é isso que estamos 
a fazer com esta revisão.  

Em relação às obras do centro histórico, o caso do Pelourinho e dos largos, é revisão de preços. 

Quando aos edifícios do Auditório e do Centro Cultural do Poceirão, ora bem o que é que se passa? O Centro 
Cultural do Poceirão a questão está genericamente identificada mas é a partir desta intervenção que nós 
vamos poder avaliar mais o que se passa e poder resolver a questão da cobertura e é só isto. Sabe-se que a 
resolução do problema da cobertura é absolutamente determinante para que os outros problemas não se 
agravem. É claro que isto não vai reabilitar todo o edifício, isto vai resolver o primeiro problema que é 
também o mais emergente e é esse que é considerado desde já estrutural, pelo que vamos avançar com 
essa intervenção. Depois em Pinhal Novo o que se passa é que nós temos alguns pontos de entrada de água 
e isso tem que ser imediatamente sanado, porque se não for arriscamos a que o edifício se degrade e com 
mais um inverno em cima para o ano o problema será mais grave. 

Relativamente ao pagamento a fornecedores, Srs. Membros da Assembleia nós assumimos com um grande 
sentido de responsabilidade e com grande preocupação a incapacidade que a Câmara tem tido, de resto 
como as demais câmaras do país e até a própria administração central, em pagar às empresas que connosco 
trabalham. Contudo nós temos um plano que está a ser respeitado, um plano que tem em conta a situação 
de cada empresa, um plano que faz uma gestão de fornecedores para além duma gestão central faz uma 
gestão bem mais próxima para perceber exatamente o problema de cada empresa nomeadamente das 
pequenas, e pequeníssimas empresas nalguns casos, e médias empresas. Fazemos essa gestão com todo o 
cuidado exatamente para procurar atenuar situações que possam depender da Câmara Municipal de 
Palmela. Infelizmente neste momento a situação das empresas não depende, como se sabe, da Câmara 
Municipal de Palmela e não podemos dizer com isto que resolveríamos ou que estava na nossa mão com 
uma outra opção resolver o problema dessas empresas.  

É verdade que ficamos particularmente satisfeitos com o facto de todos os trabalhadores voltarem a receber, 
pelo menos por agora, isto é durante este ano como temos ouvido é uma certeza que não podemos dar a 
ninguém, e terem direito ao seu subsídio de férias. O que é facto é que, como sabem, quando o Governo 
decidiu a medida contrária nós ficamos com mais disponibilidade para pagar a fornecedores, quando decidiu 
esta medida obviamente nós temos que ter disponibilidade para pagar a trabalhadores e é isto que fazemos, 
e não há mais comentários sobre este assunto. Sr. Presidente, disse.” 

 

Sr. Presidente da Mesa: 

“Sr. José Cardoso, se faz favor.” 

 

Sr. José Cardoso do PSD: 

“Boa noite Sr. Presidente da Assembleia, boa noite Sra. Presidente da Câmara quero aproveitar para felicitar 
o prémio que o nosso município recebeu mais uma vez, boas noites Srs. munícipes, boa noite comunicação 
social, caros amigos. 

Nós, PSD, temos normalmente abstido no tocante às contas do município, já o dissemos mais de uma vez 
não temos qualquer tipo de desconfiança com a forma como são elaboradas e eventualmente pelas opções 
tomadas. Mais uma vez sobre estas, não só pela forma como foram explicadas, nós compreendemos 
perfeitamente mas queria aproveitar esta intervenção dizendo claramente que nós vamo-nos abster mais 
uma vez neste documento e neste ponto da ordem de trabalhos. 

Gostaria de chamar a atenção da Sra. Presidente para um problema porque estamos em Maio, estamos no 
mês dos Bombeiros e como é do conhecimento de todos está a aproximar-se uma época difícil. Primeiro 
porque foi um inverno muito chuvoso, segundo há cada vez menos pessoas a tomarem conta da terra, mais 
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terra abandonada e mais possibilidades de incêndio. Nós, felizmente, temos três corporações de Bombeiros 
que têm sabido desempenhar a sua missão mas é do conhecimento, pelo menos daqueles que leem os 
jornais, que variadíssimas associações por este país, e também no nosso distrito algumas que confinam com 
o nosso concelho, estão a atravessar dificuldades tão grandes, tão grandes que vai ao ponto de não 
pagarem salários nem terem dinheiro para combustíveis o que significa que vamos ter, de certeza absoluta, 
um ano muito difícil. Como estamos no mês do Bombeiros queria pedir à Sra. Presidente, em nome do PSD, 
que continuasse porque só o apoio extraordinário que a Câmara de Palmela tem dado aos nossos Bombeiros 
do concelho foi possível manter estas três corporações a funcionar como estão. Devo dizer às pessoas do 
Pinhal Novo que foi com entusiasmo, com satisfação, que vi que os problemas que existiam naquela 
corporação ficaram completamente sanados e isso resulta na estabilidade que há naquela casa e só todos 
nós temos a ganhar. 

Sra. Presidente, tem um património muito grande no seu concelho, peço-lhe que faça todos os esforços para 
que o mantenha porque o ano que se aproxima não vai ser fácil. Mais, é do conhecimento geral que a 
situação económica e social que o país atravessa provoca mais acidentes e isso está a acontecer também no 
país. Graças a Deus, porque nós estamos bem situados em termos geográficos com as três corporações de 
bombeiros a funcionarem em simultâneo, tem permitido fazer um trabalho que eu considero, e que julgo é 
considerado, ao ponto do nosso comandante ser homenageado no próximo sábado pela Liga dos Bombeiros 
Portugueses como Comandante exemplar com Medalha de Mérito. Como devem imaginar acho que o 
concelho de Palmela está de parabéns pelos seus Bombeiros. Muito obrigado.” 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Muito obrigado também. Mais alguma intervenção meus Senhores?” 

 

Sra. Presidente da Câmara: 

“Sr. Presidente permita-me que use da palavra, dada a intervenção do Sr. Membro José Cardoso a propósito 
deste tema.  

Primeiro gostava de recordar aos Srs. Membros da Assembleia que, vivendo nós o mês do Bombeiro no 
âmbito das comemorações que há vários anos levamos à prática, no próximo domingo realiza-se o momento 
final das comemorações que têm acontecido ao longo de todo o mês de Maio. Será em Pinhal Novo, porque 
este ano é a corporação de Pinhal Novo que assume a organização central, a partir das onze horas teremos 
a sessão solene que encerra as comemorações, amanhã, sábado, temos um exercício/simulacro organizado 
pelas três corporações que é talvez um dos momentos mais importantes do ponto de vista de todas as ações 
que os Bombeiros levam a cabo durante este período na medida em que, para além da complexidade da 
própria ação, ali se pode presenciar e testemunhar a sua capacidade de coordenação, de trabalho conjunto, 
e esse é um aspeto muito importante e eu gostava de recordar que estamos todos convidados e os nossos 
Bombeiros merecem essa dedicação. 

Depois sobre a forma de pormenor mas relativamente à situação financeira dos Bombeiros, nós nesta 
revisão o que fazemos é um acerto em relação à questão dos seguros que era um erro de avaliação e por 
outro lado fazemos um reforço que permite entrarmos numa candidatura, ao nível da Junta Metropolitana de 
Lisboa, que vai atribuir cinquenta mil euros em equipamento aos bombeiros sendo que a Câmara Municipal 
comparticipa apenas com três mil e quinhentos. Nós não podíamos deixar de utilizar e aproveitar este 
momento para reforçar a capacidade dos Bombeiros e por isso introduzimos aqui este esforço de mais três 
mil e quinhentos euros. Disse Sr. Presidente, obrigada.”  

 

Terminadas as intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo sido 
aprovada, por maioria, com 15 votos a favor da CDU, 5 votos contra (4 do PS e 1 do CDS/PP) e 
2 abstenções do PSD. Aprovado em minuta. 
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Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a sessão cerca das 22,15 horas do dia 24 de 
maio de 2013, tendo sido lavrada a presente ata, que eu Simplício Joaquim Guerra Piteira, redigi e 
subscrevi. 

 

Palmela, 24 de maio de 2013. 

 


