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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PALMELA  

 
REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2007  

 
 

ACTA Nº  22 
 
 
 
 Aos vinte dias do mês de Dezembro de dois mil e sete, pelas 21,30 horas, no Auditório da 
Biblioteca Municipal em Palmela, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia Municipal do 
Município de Palmela, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 
 
1 – Informação da Presidente da Câmara acerca da actividade municipal, de 
acordo com o disposto na alínea e) nº. 1 do artº. 53 da Lei 169/99 de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/02 de 11 de Janeiro. 
 
2 – Orçamento 2008 e Grandes Opções do Plano 2008-2011 
 
3 – Aprovação de Protocolos de Delegação de competências nas Juntas de 
Freguesia do Município de Palmela, para o mandato 2005 a 2009, 
Actualização e Republicação 
 
4 – Empréstimo Bancário de Médio e Longo Prazo 2007- alteração do nº. 2 da 
Cláusula 1º. do contrato com o Banco Espírito Santo – visto do Tribunal de 
Contas de 12/06/2007 
  
5 – Participação da Câmara Municipal de Palmela na criação da “Associação 
de Municípios para a Constituição do Sistema Intermunicipal de 
Abastecimento de Água em Alta para a Região de Setúbal” e aprovação de 
Projecto de Estatutos 
 
 

A Mesa foi constituída pelo seu Presidente, Victor Manuel Barrocas Borrego e pelos 
Secretários Maria Amélia Colaço Fragoso Ludovina das Dores e Simplício Joaquim Guerra Piteira. 
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Feita a chamada verificou-se a falta de: 
 

• Sr. Engº. Carlos Alberto Martins do PS 
• Sra. Carla Cristina Monteiro da CDU 
 

Presentes, em representação do Executivo Camarário: 
 

• Sra. Presidente Dra. Ana Teresa Vicente 
• Sra. Vice-Presidente Adília Candeias 
• Sr. Vereador Adilo Costa 
• Sr. Vereador José Charneira 
• Sr. Vereador José Braz Pinto 
• Sr. Vereador José Carlos Sousa 
• Sr. Vereador Octávio Machado 

 
 

 Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa solicita a aprovação em minuta dos 
pontos que irão ser discutidos, para poderem produzir efeitos imediatos.  

 
Agradece a presença do público presente e informa que, uma vez que se trata de sessão 

ordinária, haverá seguidamente um período destinado à sua intervenção.  
 
Sr. Presidente da Mesa, pergunta se algum munícipe quer intervir. 
 
Sr. Carlos Guinote pede para intervir como munícipe. 
 
Sr. Presidente da Mesa, explica ao Sr. Carlos Guinote que não pode intervir como 

munícipe mas sim como Membro da Assembleia e poderá fazê-lo no período que lhe é destinado. 
 
Sr. Matos, em nome dos membros do PS na Assembleia de Freguesia de Quinta do Anjo, 

apresenta a sua preocupação em relação à distribuição das verbas pelas Juntas de Freguesia do 
Concelho que prejudica nitidamente a Junta de Freguesia de Quinta do Anjo, face às 
necessidades e às obras que esta freguesia precisa.  

 
Sr. Engº. Carlos Martins do PS inicia participação nos trabalhos pelas 21,35 horas. 
 
 

 Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Mesa dá início ao período de Antes 
da Ordem do Dia. De imediato pergunta se algum membro da Assembleia pretende intervir. 
 
 Sr. Carlos Guinote do BE, informa que pediu a palavra como munícipe porque em tempos 
foi criticado pelo Sr. Dr. Bracinha Vieira por ter defendido interesses próprios enquanto Membro da 
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Assembleia. Como o problema que quer colocar é de carácter pessoal tomou esta atitude, mas já 
que o Sr. Presidente da Mesa teve a amabilidade de o deixar falar da bancada vai aproveitar a 
oportunidade. Refere que tem um projecto entregue na Câmara há três anos. 
 
 Sr. Dr. Miranda Lemos do PS, interrompe a intervenção do Sr. Carlos Guinote para dizer 
ao Sr. Presidente da Mesa que este tipo de intervenção não deveria ser efectuado. 
 
 Sr. Presidente da Mesa, concordando com o Sr. Dr. Miranda Lemos diz que este tipo de 
intervenção não deveria ser feita, mas não há nada que diga o contrário pelo que lhe dá 
novamente a palavra. 
 
 Sr. Carlos Guinote do BE, responde que desta forma já não vai colocar a questão. 
 
 Sr. Dr. Miranda Lemos do PS, dirigindo-se ao Sr. Carlos Guinote diz-lhe que se queria 
falar na qualidade de cidadão não tinha respondido à chamada enquanto Membro da Assembleia 
e fazia-se substituir na sessão.  
     
 Sr. Presidente da Mesa, sugere ao Sr. Carlos Guinote que a melhor forma de colocar o 
seu problema será numa reunião pública de Câmara. 
 
 Sr. Carlos Guinote do BE, agradece e diz que gostaria de falar sobre o Tratado de 
Lisboa, aprovado recentemente, e também mostrar o descontentamento do Bloco de Esquerda 
pela forma como os trabalhos foram conduzidos à revelia dos cidadãos.  
 No mínimo era exigido que fossem ouvidos em referendo para a assinatura de um 
documento tão importante como este. Esta situação assemelha-se à de uma direcção de uma 
associação que faz os estatutos sem ouvir os associados e sem reunir a Assembleia Geral. O que 
o referendo representaria era uma “Assembleia Geral” do povo português, e os Governos 
entendem que não devem ouvir as populações. Entende que o primeiro-ministro Sócrates não 
quer referendo nenhum porque tem um medo enorme do que os cidadãos possam decidir.  
 Em sua opinião a Associação Nacional dos Municípios deve fazer a força possível para 
demonstrar que os munícipes portugueses desejariam ser ouvidos e pôr o seu voto num tratado 
como este. 
 Em relação ao funcionamento das Comissões Permanentes relembra a sua formação no 
início do mandato e até a polémica havida em relação à sua participação em todas, sem direito a 
voto, o que não foi aceite. O que se verifica é que as comissões não funcionam, apenas uma 
reuniu uma ou outra vez, de qualquer modo nunca nesta Assembleia foi feita a apresentação do 
trabalho realizado. Considera a situação uma vergonha porque as pessoas se candidatam a 
comissões e depois não trabalham. Isto tem o sentido político de que há uma clara prática de 
centralismo em relação às pessoas que foram eleitas para as comissões, nomeadamente o seu 
coordenador que é quem decide a realização das reuniões. Em sua opinião as comissões, tal 
como o orçamento participativo, ajudariam à realização de um melhor trabalho e se não servem 
para nada o melhor é acabar com elas. 
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 Sr. Engº. Fernando Nascimento do PSD apresenta cumprimentos aos presentes. 
 Em relação à questão das comissões permanentes colocada pelo Sr. Carlos Guinote 
informa que a Comissão de Ambiente já reuniu cerca de seis vezes. É difícil iniciar algum trabalho, 
no entanto tem-no feito e vão continuar com reuniões mais frequentes. É lógico que a estratégia a 
usar nas reuniões não pode ser exposta, uma vez que será um trabalho cujo resultado final 
poderá ser positivo ou não. Concorda que o funcionamento da Assembleia poder ser melhorado 
se as comissões reunirem. Deixa um desafio a todos os colegas coordenadores de comissões no 
sentido de terem coragem de fazer uma primeira reunião e no decurso dos seus trabalhos 
marcarem uma segunda. Foram nomeados e têm a responsabilidade de, enquanto 
coordenadores, darem o exemplo e não faz sentido existirem coordenadores, existirem comissões 
e não existir trabalho. Todos estão aqui para trabalhar e se é para trabalhar as comissões têm que 
reunir. Se isso acontecer todos trabalham mas se não acontecer limitam-se a estar presentes nas 
sessões sem um grande resultado final. 
 Gostaria de interpelar a Câmara Municipal em relação à Plataforma Logística de Poceirão. 
Trata-se de uma mega construção a nível concelhio e a nível nacional e pouco ou nada se sabe 
sobre este projecto. Pretende saber qual a informação que a Câmara Municipal tem em relação à 
plataforma e gostaria de alertar para algumas questões.  
 Esta plataforma terá cerca de quatrocentos e cinquenta hectares, prevendo-se que setenta 
por cento desta área seja área impermeável o que dá cerca de trezentos e quinze hectares. Uma 
zona destas escoa muita água superficial pelo que pergunta se já há soluções e quais, se é 
verdade que os trabalhos se iniciam no início de 2008, se já existe ante-projecto. Provavelmente 
serão necessárias obras de recepção de drenagem de águas residuais que para uma obra desta 
dimensão necessita, em sua opinião, de uma ETAR que deverá ser mais tarde recepcionada pela 
Câmara Municipal. Pergunta se a ser recepcionada entrará no sistema de gestão de ETAR’s da 
Simarsul ou será gerida apenas pela Câmara Municipal.  
 Em relação aos acessos pergunta se há previsão de construção de acessos pela Câmara 
Municipal.  
 Quanto à contaminação ambiental atmosférica sabe-se que é uma zona que vai ficar algo 
saturada de CO2 e que vai ter alguns problemas a nível de contaminação dos solos.  
 Todas estas questões são do conhecimento geral, mas agora pretende-se saber o que é 
que já existe, o que é que a Câmara sabe e o que pode informar. 
 Por último deixa um alerta para o facto desta plataforma ser uma infra-estrutura 
internacional, além de nacional, como tal haverá milhares de contentores a serem depositados 
neste espaço. Todos sabem que muitas bactérias, vírus e outros bichos como o “nemátodo do 
pinheiro”, que arrasou com a floresta de pinheiros da península de Setúbal, poderão chegar a esta 
zona de Palmela e poderão contaminar áreas que não se sabem quais. Pergunta se existe algum 
estudo em relação a esta questão. 
 

Sr. José Manuel Silvério do PS apresenta cumprimentos a todos os presentes e votos de 
Feliz Natal. 

Dirigindo-se à comunicação social presente diz que dignificam o pluralismo e democracia 
do concelho. Sabendo que às vezes é com sacrifício pessoal que podem estar na Assembleia 
Municipal endereça um bem-haja e um obrigado. 
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Ao Sr. Presidente da Mesa informa que a sua intervenção tem a ver com três questões que 
quer colocar directamente à Sra. Presidente da Câmara. 

A primeira questão já foi colocada na sessão ordinária do mês de Setembro e é sobre a 
falta de sinalização viária horizontal do concelho. A esta questão a Sra. Presidente não 
respondeu. Quem respondeu, e pelos vistos muito mal informado, foi o Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia de Quinta do Anjo que disse que nesse mesmo dia de manhã a Sra. Presidente tinha 
tido a gentileza de o informar que estava para ser efectuada a restauração da sinalização 
horizontal do concelho. De facto, no outro dia, foram feitas umas passadeiras em Quinta do Anjo e 
algumas perto da escola secundária de Pinhal Novo.  

Pede ao Sr. Presidente da Mesa e aos Srs. Membros da Assembleia que sigam, se 
puderem e se o quiserem fazer, o raciocínio: de imaginar o que seria, na Assembleia da 
República, um deputado do Partido Comunista colocar uma questão ao Sr. Primeiro Ministro e em 
vez de responder o Sr. Primeiro Ministro, responder um deputado do Partido Socialista. O que é 
que aconteceria? Cairia “o carmo e a trindade” e diriam que era uma falta de liberdade, uma 
vergonha e uma falta de democracia. Pergunta se para o PCP e CDU a democracia é só quando 
são oposição? Quando são maioria e quando são poder acaba-se a democracia? É uma questão 
que deixa para reflexão. 

Ainda em relação à matéria da sinalização viária, e em particular às passadeiras com 
marcações invisíveis em todo o concelho, diz que a Câmara poderá ser responsabilizada por 
eventuais acidentes. 

A segunda questão está relacionada com a falta de abrigo de passageiros junto à escola, 
em Poceirão. Aquela paragem é utilizada por centenas de crianças que utilizam os transportes 
escolares. Se é verdade que de manhã se dirigem à escola assim que saem dos transportes, o 
facto é que à tarde têm que ficar à espera dos autocarros na paragem. Há muito tempo que ouve 
dizer que o abrigo já foi adjudicado só que verifica que está a ser muito difícil colocá-lo. Gostaria 
de saber o que se passa não valendo a pena empurrar as culpas para o transportador porque é 
um assunto da responsabilidade da Câmara. 

Por último refere que junto à passagem desnivelada da REFER no Poceirão existe um 
espaço onde se encontra, há alguns anos, uma placa que anuncia a futura casa de repouso do 
agricultor para a qual existe uma associação formada,  apoiada pela Junta de Freguesia e com 
todo o empenhamento do seu Presidente. Trata-se de uma pequena parcela de terreno, parte de 
uma grande propriedade, que está dependente de desanexação tendo o Sr. Presidente da Junta 
questionado publicamente o executivo camarário sobre a questão. Pergunta quando é que a 
Câmara pensa dizer publicamente ao Sr. Presidente da Junta do Poceirão o que todos sabemos: 
que aquela parcela de terreno nunca vai poder ser desanexada. Por mais quantos anos vai ali 
estar aquela placa? Questiona se não será enganar as pessoas criando-lhes falsas expectativas 
ou será uma placa para a campanha eleitoral.  

Quanto à intervenção do Sr. Carlos Guinote em relação ao referendo sobre o Tratado de 
Lisboa diz que sobre esta matéria a posição do Partido Socialista é muito clara. A presidência 
portuguesa e a forma como o Tratado Europeu vai ser ratificado, tem uma responsabilidade supra 
nacional e logo seria uma grande irresponsabilidade tomar partido por uma posição de tendência. 
O Partido Socialista como partido responsável não alinha em folclores políticos e está solidário 
com as responsabilidades de Portugal nas suas obrigações de estado. O Bloco de Esquerda e 
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outros vivem desesperados por tentar tirar dividendos políticos sobre esta matéria mas pode ser 
que venham a ter alguma surpresa. 

 
Sr. Carlos Vitorino do PSD apresenta cumprimentos e votos de boas festas a todos os 

presentes. 
Em relação ao funcionamento das comissões permanentes refere que o Partido Social 

Democrata, em sessões anteriores manifestou o seu desagrado e descontentamento pela maneira 
como “não” funcionam, à excepção da que é coordenada pelo Engº. Fernando Nascimento do 
PSD. Por diversas vezes também o Sr. Presidente da Assembleia Municipal manifestou a opinião 
que nada se tem feito e algo se deve fazer. Posto isto, ou se mudam os coordenadores das 
comissões que não convocam reuniões e que nada fazem ou então subscreve por inteiro a 
sugestão do Sr. Carlos Guinote que é de acabar com as comissões que não reúnem. Não se deve 
fingir que existe algo que não existe porque não faz sentido haver comissões se os seus 
coordenadores nada fazem. Não se realizando reuniões todo o trabalho de fiscalização e 
acompanhamento da actividade municipal fica coarctado. Refere como exemplo a Assembleia 
Metropolitana de Lisboa, a que pertence, que tem comissões que funcionam e que ainda no dia 
anterior uma dessas comissões, presidida por um elemento da CDU, teve uma reunião com o Sr. 
Secretário de Estado da Juventude e Desporto. A sua crítica não é feita ao partido mas sim às 
pessoas, porque se as coisas existem são para funcionar caso contrário acaba-se com elas. Em 
sua opinião esta situação dá uma má imagem da Assembleia Municipal de Palmela, mais a mais 
porque existem condições com um edifício próprio para trabalhar, o qual está subaproveitado. 

Quanto à questão do Sr. Carlos Guinote, tem algumas dúvidas de carácter jurídico se, na 
sua qualidade de membro da Assembleia, pode ou não apresentar um problema pessoal neste 
Órgão Em sua opinião pelo facto de ser membro duma Assembleia Municipal não poderá ver 
coarctado o seu direito de intervenção, mas por outro lado é complicado fazê-lo. Acha que a 
sugestão do Sr. Dr. Miranda Lemos é capaz de ser a melhor para contornar a situação, ou seja, 
fazer-se substituir na bancada e intervir no período destinado ao público, apresentando o seu 
problema pessoal. Todos os membros da Assembleia, tal como os vereadores e demais eleitos 
locais, além do cargo que ocupam são também cidadãos. 

Refere que o Partido Social Democrata recebeu um abaixo-assinado da direcção do 
Agrupamento 504 do Corpo Nacional de Escutas de Quinta do Anjo, solicitando apoio para terem 
condições para acolher os inúmeros de jovens que lá se reúnem. Tratando-se de uma associação 
de juventude é sua opinião que o abaixo-assinado deverá merecer a maior atenção da Câmara 
Municipal, porque apostar nos jovens é apoiar as associações juvenis independentemente de 
onde elas venham. É uma aposta muita positiva para um Agrupamento que é bastante dinâmico, 
de acordo com as informações que possui, que movimenta muitas crianças não só de Quinta do 
Anjo mas também de freguesias e concelhos limítrofes. 

Gostaria ainda de falar sobre os Julgados de Paz, tendo já feito uma intervenção em sede 
própria enquanto eleito de freguesia de Pinhal Novo.  

Enquanto membro da Assembleia Municipal e aproveitando a presença do executivo da 
Câmara Municipal gostaria de ler um excerto do documento por si apresentado.  

Refere que o Município de Palmela celebrou recentemente um protocolo com o Ministério 
da Justiça tendo em vista a instalação de um Julgado de Paz no nosso concelho. Como eleito do 
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Partido Social Democrata cumpre-lhe referir que sendo o Julgado de Paz um centro de arbitragem 
de pequena litigância, não preenchendo minimamente as necessidades dos nossos munícipes a 
nível judiciário, trata-se de uma medida com alguma utilidade. No entanto convém referir que o 
essencial está por fazer, isto é a transposição da Comarca de Palmela do papel para a sua real 
edificação. Neste sentido será necessário o empenhamento por parte de todos, a começar pelo 
executivo camarário, para que o Tribunal seja uma realidade e também para que este Julgado de 
Paz não sirva como um argumento escapatório em primeira instância para o poder central nada 
fazer e por outro lado para o Município e para a Câmara Municipal não se considerar 
desresponsabilizada numa matéria tão sensível, fundamental e necessária como é a justiça.  

No que concerne à localização da instalação do Julgado de Paz é sua convicção que as 
freguesias do concelho não podem nem devem, ficar à margem do processo. Neste sentido a 
localização dos Julgados de Paz deveria, na opinião do Partido Social Democrata, ser decidida 
por critérios objectivos e ser colocada de parte a argumentação da vila de Palmela por ser na 
sede do concelho. Em sua opinião este argumento é mais palmelão que os próprios palmelões, e 
não o compreende por ter vindo da parte da Sra. Presidente da Câmara. Também não pode dizer 
que concordaria que fosse em Pinhal Novo por ser a localidade que tem mais população. Nos 
estudos a efectuar para a localização de uma infra-estrutura deste tipo, bem como de qualquer 
outra, poderiam ser considerados critérios como a população abrangida, a presente litigância, as 
acessibilidades, os espaços disponíveis, a facilidade de estacionamento entre outros.  

A exemplo do que acontece nos orçamentos participativos também era bom que as 
populações fossem ouvidas, bem como as Juntas de Freguesia. Ouvir as populações e as 
pessoas tem de ser de uma maneira abrangente e sobre o maior e mais variado leque de 
assuntos, e não apenas naquilo que nos interessa. Uma matéria desta importância merecia um 
argumento melhor do que “… tem que ser em Palmela porque é na sede do concelho…” Não quer 
com isto dizer que não fosse a melhor localização se fossem apresentados critérios e estudos que 
assim o defendessem. Enquanto eleitos locais têm a obrigação de defender o concelho, as suas 
freguesias e a população no seu todo quer seja na zona mais populosa, com menos densidade 
populacional, na sede do concelho ou na maior vila do concelho.  

 
Sr. Dr. Miranda Lemos do PS apresenta cumprimentos aos presentes. 
Diz que ouviu com muita atenção as intervenções anteriores e particularmente a do Sr. 

Carlos Guinote. Aproveita para lhe sugerir que faça o mesmo que ele próprio  ou seja apresentar-
se em reunião pública da Câmara Municipal e na qualidade de cidadão expor o seu problema. 

Em relação à intervenção do Sr. Fernando Nascimento acerca da Plataforma Logística do 
Poceirão diz que se trata de um assunto que a todos interessa não só a nível do concelho mas 
também do país. Propõe a realização de uma sessão extraordinária da Assembleia dedicada a 
este tema para se poder dar a conhecer a dimensão deste projecto. 

Subscreve inteiramente o que foi dito sobre o Agrupamento de Escuteiros de Quinta do 
Anjo e aproveita para assumir a sua mea culpa uma vez que é o coordenador da comissão 
permanente do associativismo. Não vai tirar louros nem dividendos deste assunto e espera que a 
Câmara acompanhe com a maior atenção esta questão uma vez que são legítimos os interesses 
desta Associação. 
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Gostaria de deixar um pequeno reparo acerca do relatório da actividade municipal, 
nomeadamente na última folha onde se fala da campanha “Faça compras no comércio local”. 
Sabe que já houve um pedido de desculpas mas é um assunto que não se deve deixar passar 
uma vez que foram publicitados todos os comerciantes menos os do Centro Comercial de 
Santiago em Palmela que ficaram esquecidos. Há que ter cuidado com este tipo de situações 
porque não pode haver cidadãos de primeira e outros de segunda. 

O assunto principal que gostaria de falar está relacionado com um documento que o Sr. 
Presidente da Assembleia Municipal fez chegar a todas as bancadas e que tem a ver com a 
ameaça de despedimentos sobre os trabalhadores da SPPM no complexo da Autoeuropa. É um 
assunto que o preocupa, bem como a todos que estão empenhados no bem comum e na defesa 
da coisa pública. Tratam-se de trabalhadores com encargos, com famílias, que geram riquezas e 
que têm expectativas e que têm que ser contempladas enquanto cidadãos de pleno direito. Este 
documento foi apresentado pelos Srs. Deputados Bruno Dias e Eugénio Rosa do PCP e é sobre 
uma empresa que é prestadora de serviços, a SPPM, que emprega vinte trabalhadores que 
estavam em vias de perder os seus empregos. É uma situação complicada porque se trata de 
uma empresa de prestação de serviços dentro duma multinacional e tem que haver preocupação, 
atenção, contenção e capacidade das partes para dialogar. Quando teve conhecimento deste 
documento a primeira coisa que fez, assumindo as responsabilidades pelo Partido Socialista no 
concelho, foi falar com o Governo e com o seu representante nesta matéria. Empenhou-se na 
questão, tendo ficado mais tranquilo quando soube que o Governo através da Autoridade das 
Condições de Trabalho tem promovido o diálogo entre as partes. É um processo que ainda não 
parou mas que aponta que vai ser tratado da melhor forma com o mínimo de prejuízo para os 
trabalhadores. A SPPM é uma empresa prestadora de serviços que por sua vez presta serviços à 
CAUTEX que também é prestadora de serviços à PALMETAL, sendo que toda esta situação é 
complicada. A grande preocupação é que não haja despedimentos e que os trabalhadores 
mantenham os seus postos de trabalho. Enquanto médico trata as pessoas enquanto cidadãos 
merecedores de todos os seus direitos e não pelas opções políticas, e é desta forma que também 
vê os trabalhadores. Daí a obrigação de qualquer Governo e de qualquer força política ver as 
coisas desta forma. Termina dizendo que foi o que foi feito e é disso que está a dar conta. 

 
Sr. António José Santos do PS apresenta cumprimentos aos presentes. 
Gostaria de deixar duas notas muito breves. Saúda a presença da comunicação social, por 

ser um importante meio para transmitir aos munícipes, com rigor e isenção aquilo que se passa 
nesta sala, algumas vezes com maior e outras com menor interesse. A importância da 
comunicação social também implica que não se cometam erros e imprecisões, o que nem sempre 
acontece com alguns jornalistas, pelo que fica a sua preocupação para o facto de, de vez em 
quando, aparecerem notícias nos jornais, talvez por desatenção de quem as faz, com menos rigor 
e menos isenção. Não sendo muito grave sugere que o desempenho possa ser melhorado com 
mais formação profissional. 

A segunda questão tem a ver com a situação, já colocada há algum tempo, da estrada que 
vai da escola de Aires até à REFER. Congratula-se pelo facto de parte dessa situação ter sido 
resolvida, só que depois a obra esteve muito tempo parada o que lhe causou preocupação. Neste 
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momento teve a grata satisfação de ver que os trabalhos foram reiniciados, apesar de lhe parecer 
que não está a ser executada com a rapidez que a situação requeria.  

 
Sr. Joaquim Caçoete da CDU, apresenta Moção sobre Regiões de Turismo que ficará 

apensa à acta. 
 
Sr. Presidente da Mesa, coloca à votação a admissão da Moção tendo sido admitida por 

unanimidade com 25 votos a favor (14 CDU, 6 PS, 4 PSD e 1 BE) 
 
Sr. José Manuel Silvério do PS, diz ser entendimento do Partido Socialista que a 

reorganização das Regiões de Turismo é resultado de um estudo já com muitos anos e pretende-
se fazer o mesmo que em muitos países que têm destinos turísticos, ou seja, os custos da 
promoção turística do nosso país serem suportados por uma parceria entre o Estado Português e 
os promotores privados.  

Como todos sabem em Portugal só existe uma fonte de riqueza natural - o sol. É 
reconhecido por todos que turisticamente não o sabemos aproveitar. Actualmente existem 
dezanove Regiões de Turismo, cada uma com uma comissão executiva eleita pelo partido que 
predomina na região que coloca lá os amigos, que podem ter ou não aptidões para o cargo, e que 
regra geral não têm formação na área do turismo.  

As actuais dezanove regiões recebem dezassete milhões por ano do Orçamento de 
Estado, valor que pode atingir quarenta milhões de euros através de candidaturas a apoios de 
vários programas na área do turismo. Pergunta se não fará sentido os empresários da área do 
turismo pagarem a promoção do turismo nas regiões onde fazem os seus investimentos, como 
acontece noutros países de origem e destino turístico. Será que as Regiões de Turismo 
desempenham assim tão bem o seu papel? Refere o caso distrito de Setúbal, dizendo que nas 
festas e feiras é costume verem-se folhetos da Região de Turismo da Costa Azul mas pergunta o 
que é que esta região tem para oferecer. Fala da falta de equipamentos e camas nas praias da 
costa alentejana e da falta de condições na hotelaria existente.  

Em relação à promoção cultural refere o caso da Região de Turismo de Évora, presidida 
por Andrade Santos, candidato derrotado do PCP à Câmara de Évora, que resolveu a seu belo 
prazer não candidatar o Templo Romano de Évora a uma das sete maravilhas de Portugal. A 
representante da Câmara de Évora na Região de Turismo, que é a Sra. Vereadora Jesuína 
Pedreira do PCP, questionada sobre esta questão disse desconhecer a iniciativa. Também o 
Município de Reguengos de Monsaraz aprovou um protesto contra a Região de Turismo de Évora 
por esta se esquecer da vila medieval de Monsaraz, mas não se esqueceu do Paço Ducal de Vila 
Viçosa. Porque será? Será por Vila Viçosa ser uma Câmara do PCP? 

Termina dizendo que com o novo Decreto–Lei e com as alterações geográficas das 
Regiões, ou não, será sempre melhor do que a situação actual. Deste modo a bancada do Partido 
Socialista irá votar contra a Moção. 

 
Sr. Carlos Vitorino do PSD, diz que a bancada do PSD está de acordo com o espírito da 

Moção. 
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Só para quem não está bem presente com a realidade, é um facto que a Região de 
Turismo da Costa Azul existe e tem presença e todos nós sabemos que existe uma Região de 
Turismo da Costa Azul. Quando se refere a nós não está a falar só dos habitantes do distrito, as 
pessoas de fora do distrito sabem que há uma Região de Turismo da Costa Azul. 

A centralização que vai ser feita englobando a Grande Área Metropolitana de Lisboa numa 
Região de Turismo, que vai desde bastante longe e que apanha a centralidade de Lisboa, vai 
fazer com que os destinos turísticos que estão na zona de Lisboa sejam privilegiados em desfavor 
de todos os outros. Todos sabem que quando chegam os grandes navios de cruzeiro a Lisboa 
estão orientados para uma volta turística pela cidade, por Sintra e Cascais. Esta nova super 
região vai concerteza apostar mais nesse eixo em desprimor da nossa região que tem não só o 
sol mas o Parque Natural da Arrábida, a zona das vinhas, a Reserva Natural do Estuário do Sado, 
as praias da costa alentejana até Sines.  

A questão que se coloca é se se vai uma vez mais centralizar e nomear alguém do 
Governo, ou se vai continuar neste modelo que não é isento de críticas porque em todas as 
Regiões de Turismo há opções que podemos achar que não são as mais correctas e que 
merecem ser criticadas. O espírito é o diluir uma Região de Turismo cuja marca é Costa Azul na 
Grande Lisboa. Em sua opinião não é por aí que se deverá ir pois não é o caminho correcto. 

Aproveita para apresentar um protesto junto da bancada da CDU por ter entregue a Moção 
ao PSD no início dos trabalhos, enquanto que o Partido Socialista deve ter recebido 
antecipadamente uma vez que já trazia intervenções escritas sobre o assunto. 

 
Sr. Dr. Valentim Pinto da CDU apresenta cumprimentos e votos de boas festas a todos os 

presentes. 
Relativamente à Moção apresentada pela CDU, e em concreto à intervenção do Sr. José 

Manuel Silvério, quer dizer que escolheu cirurgicamente um exemplo duma região turística onde 
parece que o eleito é do PCP como se a maioria das Regiões de Turismo deste país fossem do 
PCP, e como todos sabem não o são na sua esmagadora maioria, e apontou um erro ou alguns 
supostos erros a essa região como fundamento para a actual proposta de lei que está para ser 
discutida nesta área. O que é sugerido é que quando se cometem erros se extingam as regiões, e 
quando as autarquias cometem erros se extingam as autarquias. No fundo o que está implícito 
nas suas palavras é que quando há incompetência, extingue-se. Por extensão deste tipo de 
raciocínio poder-se-ia aplicar aos municípios, câmaras, juntas de freguesia, etc.  

O que se passa é que existem neste momento dezanove Regiões de Turismo e o Governo 
numa primeira fase apresentou uma proposta que apontava para a redução a cinco. Numa 
segunda fase, e duma forma que demonstra arbitrariedade, discricionariedade e visão 
economicista desta reestruturação, aparecem mais cinco regiões: Douro, Oeste, Alqueva, Litoral 
Alentejano e Serra da Estrela. Primeiro reduzia-se de dezanove para cinco, depois aparecem mais 
cinco de uma forma milagrosa e inexplicável. Mas tudo isto tem explicação e há uma racionalidade 
política que o Sr. José Manuel Silvério tentou escamotear e o próprio decreto-lei também 
escamoteia.  

Por outro lado também vemos que o Presidente da Associação Nacional das Regiões de 
Turismo, que não é do PCP, diz que toda esta situação revela uma enorme falta de diálogo do 
Governo, critérios de visão perfeitamente economicista, uma visão centralizadora do Estado, 
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passar de um processo de participação dos municípios e de eleição democrática dos órgãos para 
nomeações políticas porque passa a ser o Governo a nomear os responsáveis destas Regiões de 
Turismo.  

Existem também aberrações como a que é referida pelo Presidente da Associação de 
Turismo do Oeste que contesta a integração da Região Oeste na Grande Lisboa e Vale do Tejo 
como está proposta por razões muitos simples: primeiro porque subalterniza as regiões mais 
periféricas, como aliás acontece em muitas outras das situações apontadas, e depois porque há 
uma coisa verdadeiramente aberrante e que mostra toda a irracionalidade que há na 
reorganização territorial desta vertente e que é a existência de dois planos de ordenamento do 
território no mesmo espaço. Isto revela uma contradição entre uma tentativa de criar uma unidade 
onde já existem dois planos perfeitamente distintos, que é um critério perfeitamente arbitrário. 
Refere ainda uma outra situação referida pelo Presidente da Região de Turismo de Setúbal Costa 
Azul e que tem a ver com Tróia deixar de pertencer a esta Região e passar a ser integrada no 
Alentejo, quando toda a vivência cultural e mobilidade de Tróia está intrinsecamente ligada à 
Região de Setúbal. Toda a mobilidade de Tróia se faz com a península de Setúbal e não com o 
Alentejo, sabemos que pertence a uma autarquia do Alentejo que é Grândola, no entanto ela vai 
ser deslocada para outra região o que mostra a perfeita aberração e a perfeita irracionalidade que 
existe em muitos dos aspectos desta reorganização administrativa do Estado. 

É curioso que se criem outras cinco regiões administrativas, e como o Alentejo constitui 
uma unidade territorial turística seja desmembrada com a criação do Litoral Alentejano, do 
Alqueva e da zona da Costa Vicentina, claramente direccionado para três zonas onde estão a ser 
feitos grandes empreendimentos privados numa política de promoção dos grandes interesses 
privados. Não perceber esta situação, ou tentar não perceber, é de facto um acto de infantilidade, 
que não acredita, ou então de seguidismo político perfeitamente irracional do ponto de vista 
político.  

No fundo o que se trata neste projecto é de abrir à iniciativa privada, substituir as eleições 
por nomeações de carácter político, centralizar aquilo que era uma participação democrática dos 
municípios, retirar aquilo que se chama “marca turística” como a Costa Azul tinha e como outras 
zonas do país tinham e que é um conjunto de características identificadoras e caracterizadoras 
duma determinada região que vão ficar descaracterizadas e subalternizadas no caso de Lisboa e 
Vale do Tejo à grande metrópole que é Lisboa, como disse o Sr. Carlos Vitorino. Do ponto de vista 
político do plano de desenvolvimento estratégico do turismo é uma verdadeira aberração que tem 
objectivos políticos centrais de centralizar o poder e retirar a participação popular democrática aos 
órgãos do poder local, neste caso concreto os municípios. 

Já em 2005 o PCP tinha proposto uma estrutura intermédia, tendo essa proposta de lei 
sido recusada na Assembleia da República, em que se previa para uma melhor articulação do 
trabalho, melhor potenciação dos recursos humanos e financeiros, que eram as federações que 
eram formas mais integradas de articulação das Regiões de Turismo que potenciassem os 
recursos, que acentuava a democraticidade dos órgãos, que aprofundava a participação 
democrática.  

Termina dizendo que neste momento o que se pretende fazer é o inverso de tudo isto. 
Trata-se de uma política de direita de um partido que se diz de esquerda. 
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Sr. Carlos Guinote do BE, diz que quando tanto se fala e se deseja a descentralização, 
porque é uma forma melhor de se trabalhar quer no turismo, quer nas autarquias, quer no poder 
central, o Partido Socialista vai centralizar. Ao centralizar pode-se “abocanhar” o poder em prol de 
determinados partidos.  

A Região de Turismo da Costa Azul tem características próprias, dimensões próprias, tem 
qualidade para fazer o seu trabalho e pode fazê-lo bem e têm-no feito. Se tem qualidade, se tem 
capacidade, se tem características próprias não faz sentido que o caso de Tróia, como aqui foi 
referido pelo Sr. Dr. Valentim Pinto, seja retirado à região.   

 
Sr. Joaquim Caçoete da CDU, gostaria de reforçar a intervenção do Sr. Dr. Valentim Pinto 

nomeadamente no que se refere às verbas que aqui foram faladas. Estes valores foram referidos 
como se fosse dinheiro deitado à rua, o que acontece é que se hoje temos os nossos produtos 
regionais, e no caso do concelho de Palmela o vinho, o queijo e outros produtos, isso deve-se 
muito ao trabalho que a Região de Turismo da Costa Azul desenvolveu.  

Com esta subordinação de toda a política regional de turismo ao Instituto de Turismo e 
controle governamental da promoção turística é a própria sustentabilidade turística e coesão 
económica que são postas em causa. Analisando a promoção do mercado interno do território e 
liquidando marcas regionais com projecção nacional e internacional, como é caso dos vinhos, 
compromete o futuro de pequenas e médias empresas ligadas ao sector.  

Termina dizendo que estaremos cá para ver se este é ou não um decreto-lei que vem 
liquidar este trabalho que foi sendo feito com caminho traçado ao longo de vintes anos.  
 

  Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Mesa coloca a Moção à votação 
tendo sido aprovada por maioria com 19 votos a favor (14 CDU, 4 PSD e 1 BE) e 6 votos contra 
do PS. 

 
Sr. José Silvério da CDU, diz que a sua intervenção tem a intenção de apresentar uma 

Moção mas antes gostaria de prestar um esclarecimento relativo à questão do terreno para o Lar 
da 3ª. Idade no Poceirão.  

Diz que em relação a este terreno já foi publicada, em boletim informativo da Junta, 
informação sobre a situação do mesmo. Refere que o proprietário já efectuou a desanexação, foi 
feita a escritura a favor da Junta de Freguesia de Poceirão que por sua vez, também por escritura, 
passou o terreno para a posse da Associação de Reformados de Poceirão. Os documentos já 
estão em andamento até porque esta Associação já foi considerada pela Segurança Social como 
IPSS. Neste momento é a Associação que está a liderar o processo e se existe algum atraso não 
é da parte da Junta nem da Câmara. No entanto, em sua opinião, devido às dificuldades que são 
colocadas à construção e legalização dos lares nem daqui por dez anos o lar será construído. Não 
vê da parte da Segurança Social nem dos órgãos do Poder Central muita vontade de fazer lares 
no nosso país. 

De imediato passa a ler Moção que ficará apensa à acta. 
 

Sr. Presidente da Mesa, coloca à votação a admissão da Moção tendo sido admitida por 
unanimidade com 25 votos a favor (14 CDU, 6 PS, 4 PSD e 1 BE) 
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Sr. Engº. Fernando Nascimento do PSD, diz que a bancada do PSD propõe que a 

Moção seja enviada não à Direcção Regional da Agricultura mas ao Ministério da Agricultura.  
 
Sr. Presidente da Mesa, diz que fica expressa a intenção do envio da Moção ao Ministério 

da Agricultura. 
 
Sr. Dr. Miranda Lemos do PS, solicita esclarecimento em relação ao teor da Moção. Diz 

que o que está explícito na Moção o perturba um bocado devido à alteração da situação, mas não 
tem elementos para julgar. Pensa que toda esta situação tem a ver com a alteração da Lei 
Orgânica, pelo que dando o benefício da dúvida, a bancada do Partido Socialista irá abster-se na 
votação. 

 
Sr. Presidente da Mesa, refere que a bancada da CDU aceita a sugestão de envio ao 

Ministério da Agricultura pelo que o documento será completado com esta nota. 
 
Sr. Carlos Guinote do BE, concorda com a proposta do Sr. Engº. Fernando Nascimento 

uma vez que a posição não foi tomada pela Direcção Regional mas sim ao nível do Ministério. 
Mais uma vez se alteram situações e a população da zona não sabe o porquê. Toda esta 

situação teria sentido se a maioria dos agricultores estivesse na zona do Montijo, mas fazer 
alteração por alteração não faz sentido nenhum a não ser que sejamos esclarecidos.  

 
Sr. Dr. Miranda Lemos do PS, ausenta-se da sala cerca das 22,45 horas. 
 
Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Mesa coloca a Moção à votação 

tendo sido aprovada por maioria com 19 votos a favor (14 CDU, 4 PSD e 1 BE) e 5 abstenções do 
PS. 

 
Sr. Presidente da Mesa, informa que ainda tem duas inscrições a que se seguirão os 

esclarecimentos da Sra. Presidente, pelo que não receberá mais inscrições neste período. 
 
Sr. Engº. Carlos Martins do PS apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
Nesta sua intervenção gostaria de deixar uma nota e pedir um esclarecimento.  
Por estarmos na quadra natalícia quer pessoalmente saudar todos os presentes 

apresentando votos de Bom Natal e as maiores felicidades profissionais e pessoais para o ano de 
2008. Que o muito que os divide do ponto de vista político e da visão diferente que têm do mundo 
seja um contributo sério para a construção do futuro. A vida é feita de equilíbrios e desequilíbrios, 
alegrias e tristezas e o mundo não é felizmente nem branco nem preto, tem cores, sendo nesta 
aparente desigualdade que nos tornamos iguais porque acredita que, sendo diferentes, todos 
lutam por aprender, melhorar e contribuir para que a vida do nosso semelhante valha cada vez 
mais a pena ser vivida. 

Em relação à nota diz que leu na comunicação social local um artigo acerca das 
debilidades da zona conhecida por Vila Amélia, em Cabanas, nomeadamente sobre a malfadada 
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estrada da Coca-Cola que o executivo municipal nunca mais coloca no mapa das prioridades a 
executar. A Sra. Presidente e o Sr. Vereador Charneira terão defendido uma nova abordagem 
para a resolução de alguns problemas, que passa pelas soluções serem discutidas e as 
concretizações partilhadas recorrendo às nossas próprias forças, ou seja que as pessoas e 
sobretudo as empresas sejam envolvidas e parceiras da autarquia no encontrar e viabilizar 
soluções para os problemas. O Partido Socialista, e a sua própria pessoa, ficam satisfeitos porque 
tinham em anterior sessão da Assembleia sugerido e apontado que outros caminhos tinham de 
ser encontrados para fazer política ao serviço das pessoas. Ainda bem que a Sra. Presidente tem 
ouvidos ficando contente porque às vezes, ao contrário do que se diz, as vozes de burro chegam 
ao céu. 

Em relação ao esclarecimento gostaria de pedir uma clarificação sobre o seguinte: Em 
anterior sessão foi aprovada, como o voto contra da bancada do PS, uma aquisição de serviço de 
auditoria às actividades da Câmara Municipal relativo a 2007 e 2008. Este processo 
pessimamente conduzido e tardiamente adjudicado em 2007, em seu entender e no do Partido 
Socialista, deveria ter já produzido dois relatórios, um relativo ao primeiro semestre do corrente 
ano e outro ao segundo semestre de 2007. Relembra que se está a cinco dias úteis do fim do ano, 
pelo que questiona onde estão os resultados das auditorias e os relatórios a apresentar pelo 
consultor contratado. Este processo nasceu torto e pelos vistos também não gera resultados. 
Termina dizendo à Sra. Presidente que se deve assumir que se adquiriu mal um serviço que não 
foi prestado e que é preciso clareza e transparência.  

 
Sr. Presidente da Mesa, dá palavra ao Sr. Dr. Valentim Pinto que prescinde da sua 

intervenção. Não havendo mais intervenções dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara para 
esclarecimentos. 

 
Sr. Dr. Miranda Lemos do PS, retoma participação nos trabalhos cerca das 22,55 horas. 
 
Sra. Presidente da Câmara apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
Diz que vai responder às questões directamente colocadas à Câmara Municipal, e tentar 

ser sucinta. 
Em relação à questão colocada pelo Sr. Membro da Assembleia de Freguesia de Quinta do 

Anjo diz que compreende que todas as Juntas de Freguesia, e neste caso a Assembleia de 
Freguesia, manifestem um sentimento de insatisfação por considerarem insuficiente as verbas 
que a Câmara Municipal propõe afectar à respectiva freguesia, que é legítimo e normal.  

O conjunto das obras previstas para a freguesia de Quinta do Anjo, ao longo dos quatro 
anos durante os quais se estende o investimento, recolhe uma comparticipação global de 
dezasseis por cento do conjunto do Orçamento. Pinhal Novo pela sua dimensão tem trinta e oito 
por cento, Palmela, vinte e três, Poceirão, onze e meio e Marateca, onze por cento. Em sua 
opinião não é uma repartição injusta apesar de poder ser considerada insuficiente.  

A distribuição de verbas na freguesia de Quinta do Anjo para 2008 cifra-se em um milhão e 
quatrocentos mil euros de investimentos, no ano seguinte terá menos investimento, em 2010 
haverá novamente um valor muito significativo, com cerca de um milhão de euros e em 2011 terá 
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cerca de um milhão e quatrocentos mil euros. Considera esta distribuição de verbas razoável e 
proporcional.. 

Recorda que nos últimos anos foram feitos alguns investimentos muito significativos em 
infra-estruturas importantes como são os casos da rua José Guilherme Ariolas, travessa Luis de 
Camões, ruas António José Marques e José Ricardo Xavier, com cerca de oitocentos mil euros 
nestas duas ruas, a obra de drenagem de águas pluviais na zona de Pardieiros, intervenções em 
cerca de onze arruamentos na Quinta das Flores, obras na rua António Moinho, rua João Santos 
Pinto, rua Miguel Cândido, rua Ferreira Caramelo, obras da Simarsul no sistema do Bº. 
Alentejano, obras na zona industrial da Autoeuropa, obras de conservação em todas as escolas. 
 Gostaria ainda de realçar duas comparticipações muito significativas para a freguesia de 
Quinta do Anjo, e que permitiram o relvado sintético no Quintajense e a grande obra de 
remodelação e ampliação do Centro Social de Quinta do Anjo.. É importante sublinhar que são 
obras realizadas em prol da qualidade de vida em Quinta do Anjo. 

Em relação às questões colocadas pelos Srs. Membros da Assembleia diz que: 
• sobre a Plataforma Logística não existem neste momento condições para 

responder a questões que têm que ser abordadas em sede de projecto, que tem 
que ser feito para tão grande investimento, uma vez que há um grande conjunto de 
infra-estruturas a executar. A entidade responsável por elaborar e apresentar os 
projectos com as respectivas soluções é o Consórcio a quem foi adjudicada a 
construção da plataforma. Este consórcio está a trabalhar na elaboração dos 
projectos que terão que ser apresentados quer na Câmara Municipal quer nas 
entidades da Administração Central que continuarão a ter competência em algumas 
das matérias. A Câmara Municipal está particularmente envolvida na área da rede 
viária. Foi identificada a questão das acessibilidades como a mais preocupante do 
ponto de vista do grande investimento que ali vai ser feito. Nessa medida foram 
propostas à Direcção-Geral de Transportes, e directamente à Sra. Secretária de 
Estado dos Transportes, intervenções e soluções viárias que têm vindo a ser 
discutidas e o Consórcio partilha das reivindicações da Câmara Municipal. Haverá 
investimentos a realizar pelo Consórcio, pelas Estradas de Portugal e 
eventualmente algumas obras que possam ser partilhadas pela Câmara Municipal  

• quanto às questões de sinalização horizontal, colocadas pelo Sr. José Manuel 
Silvério, informa que continua a decorrer a empreitada. O abrigo junto à escola de 
Poceirão será colocado no início do ano;  

• em relação ao abaixo-assinado dos Escuteiros de Quinta do Anjo, sobre as 
instalações, tomou devida nota o que não significa nenhuma promessa. Com todo o 
respeito e consideração pelo trabalho que é feito pelos Escuteiros e por aquilo que 
eles significam, existem muitas instituições de carácter diverso em todo o Concelho 
que não têm instalações e também abordam a Câmara Municipal nesse sentido. 

• sobre a questão do Julgado de Paz sem prejuízo de acolher todas as sugestões, 
como já tem dado prova disso, pode ser criticada por ter utilizado a sede do 
Concelho como um argumento. Admite que não é o único argumento mas também 
não pode ser uma penalização, não pode deixar de ser tido em consideração que 
um Concelho tem uma sede e que ser sede de Concelho também tem algum 
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significado. Está inteiramente de acordo com a ideia de não se deixar de reivindicar 
o Tribunal de Palmela, até porque o Julgado de Paz não substitui o Tribunal. O 
Julgado de Paz deve responder a um conjunto de solicitações que já estão 
identificadas pela Secretaria de Estado da Justiça. A Câmara Municipal não tem 
mais informação sobre isso, não se sabe de que freguesia os processos são 
maioritariamente provenientes. Não existe qualquer outra informação que permita 
ter critérios mais objectivos para localizar um equipamento desta natureza. Há 
vários argumentos que são úteis, são pesados e que poderiam levar a uma grande 
discussão sobre a instalação deste equipamento. Sendo todos eles muito válidos o 
que interessa é uma repartição relativamente equitativa dos equipamentos que 
servem as pessoas. Sendo o Julgado de Paz importante não é o equipamento que 
mais falta faz no concelho de Palmela. O Tribunal faz muito mais falta e o conjunto 
das repartições públicas, que são reivindicadas há muitos anos pela freguesia de 
Pinhal Novo e Quinta do Anjo, são serviços que fazem muito mais falta. A Câmara 
Municipal está profundamente empenhada na instalação de uma Loja do Cidadão 
no concelho, e tem vindo a trabalhar nesse sentido. Essa Loja será instalada em 
Pinhal Novo pela dimensão que a freguesia tem, pela ausência de serviços 
públicos, nomeadamente conservatórias e registo, de forma a responder a todas as 
necessidades da população. Em contrapartida não lhe parece que o Julgado de 
Paz, que serve o concelho, não possa ser acolhido na freguesia sede. De qualquer 
modo ficou assumido durante a discussão deste processo que se se conseguisse a 
instalação do Tribunal de Palmela faria todo o sentido que o Julgado de Paz não 
estivesse na sede do concelho. A própria instalação do Julgado de Paz na sede do 
concelho não fecha a possibilidade de abrir uma segunda instalação, que é servida 
pelo mesmo Magistrado, noutro ponto do concelho de Palmela a ser escolhido de 
acordo com os dados que se viessem a conhecer. Ao ter acolhido a proposta e 
apresentado candidatura, a Câmara Municipal fê-lo com a consciência de que este 
pode ser um serviço a prestar à população com o intuito de melhorar a resolução de 
conflitos, no entanto não deixa de reiterar que não é justo que estas questões 
sejam tratadas à custa das autarquias. Justiça não é matéria de competência das 
autarquias e este serviço que vai ser prestado passa a ser custeado pela autarquia, 
porque vai pagar as instalações, o seu funcionamento, e o apoio administrativo ao 
Sr. Juiz de Paz. Apesar de não ser claramente da sua responsabilidade a Câmara 
Municipal acha que não pode deixar de ir ao encontro uma vez que contribui para 
resolver alguns problemas das pessoas. 

• em relação ao reparo efectuado pelo Sr. Dr. Miranda Lemos acerca da Campanha 
de Natal informa que a Câmara tem pena de não ter conseguido abarcar todos os 
comerciantes, mas quer deixar claro que não houve nenhuma descriminação em 
relação aos comerciantes do Centro Comercial Santiago até porque alguns foram 
contactados. Existem no concelho diversos espaços comerciais que não foram 
contactados porque, na maior parte dos casos, os registos não estão devidamente 
actualizados como acontece com os trespasses. Por outro lado muitos dos 
contactos foram feitos directamente e era impossível percorrer todo o concelho. 
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Não houve nenhuma atitude discriminatória em relação a ninguém, houve apenas 
uma incapacidade de chegar a todos e não capacidade de resolver todos os lapsos 
que foram detectados. A Campanha foi positiva e a adesão dos comerciantes 
também foi muito boa, pelo que provavelmente será retomada no próximo ano com 
mais tempo e mais condições. 

• quanto à questão da contratação do Revisor Oficial de Contas refere que o relatório 
do primeiro semestre do ano 2007 já foi entregue na Câmara Municipal, e remetido 
ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o do 2º. semestre será apresentado 
com a Conta de Gerência. A propósito da questão da adjudicação, que foi abordada 
em anterior sessão, e às reservas colocadas a esta aquisição de serviços por 
alguns Srs. Membros da Assembleia diz que a Câmara Municipal tem em seu poder 
um parecer da DGAL em que é claríssimo não haver nenhuma objecção a que haja 
coincidência entre o Revisor Oficial de Contas contratado pela autarquia e o facto 
do mesmo ser contratado pela empresa municipal. 

 
 Não havendo mais intervenções o Sr. Presidente da Mesa, dá por terminado este período 
e informa que se realizará de imediato um curto intervalo. 
 
 Pelas 23,35 horas, após intervalo, o Sr. Presidente da Mesa reinicia os trabalhos dando 
início ao período da Ordem do Dia. 

 
 
 

1 – Informação do Presidente da Câmara acerca da actividade 
municipal, de acordo com o disposto na alínea e) nº.1 do artº. 53º. da  
Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/02 de 11 de 
Janeiro. 

 
Sra. Presidente da Câmara faz a leitura da Introdução ao Relatório da Actividade 

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

mais intervenções passa de imediato ao ponto seguinte. 
 
 
 
 2 – Orçamento 2008 e Grandes Opções do Plano 2008-2011 
 
 Sra. Presidente da Câmara, faz uma pequena explicação da proposta apresentada 
dizendo que este é o projecto que mais envolve todos, eleitos, técnicos, dirigentes mas também a 
população, tendo em conta a forma como foi desenvolvido. De há uns anos a esta parte o 



 

 

  

     

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PALMELA 
         

Mandato 2Mandato 2Mandato 2Mandato 2005/2009005/2009005/2009005/2009    

 
 

 
 

18 

concelho de Palmela assumiu o Plano de Actividades e Orçamento como instrumento estratégico, 
para a vida do concelho e das populações, e por isso tem acontecido o Orçamento Participativo 
que trata de partilhar com os cidadãos a discussão antes da decisão tomada pelos competentes 
Órgãos Autárquicos. 
 A elaboração deste documento previsional teve em conta o contributo das pessoas, das 
Juntas de Freguesia, para além da participação dos trabalhadores e dirigentes da autarquia. 
 No ano de 2008 o Município continua a ter uma redução das verbas que são transferidas 
do Orçamento de Estado, ao abrigo da Lei das Finanças Locais, e que será mais visível na receita 
proveniente do IRC que acontece por força da alteração da forma de cálculo desta receita.  
 Por outro lado têm crescido os compromissos que são necessários satisfazer para garantir 
a actividade e gestão municipais em áreas que são cada vez mais exigentes. Estas dificuldades 
não são exclusivas da Câmara Municipal de Palmela, nem das Câmaras Municipais, e é evidente 
que reflectem uma crise económica mais generalizada que tem reflexos em todos os domínios do 
investimento público e consequências directas na vida da maioria das famílias. 
 Uma gestão que se considera rigorosa e que tem passado por uma definição exacta de 
prioridades tem permitido, apesar de todas as dificuldades, uma situação financeira equilibrada e 
uma confortável capacidade de recurso ao crédito. O recurso ao crédito bancário será por isso 
uma opção sustentável do ponto de vista económico, financeiro, legal, político e será uma opção 
que irá ser feita no âmbito do Plano que agora se propõe que seja aprovado. 
 O trabalho desenvolvido pela autarquia nos últimos anos nomeadamente ao nível das 
opções estratégicas, visíveis nos instrumentos de planeamento e ordenamento do território, têm-
se apresentado como um factor de indução de um novo ciclo de desenvolvimento económico. 
Para além da implantação da maior plataforma logística do país, há ainda outros investimentos 
privados perspectivados e isso acontece por força de algumas das políticas que a Câmara 
Municipal tem desenvolvido em matéria de ordenamento do território que torna o concelho de 
Palmela um concelho atractivo para novos investimentos. 
 No período de vigência deste documento vão-se tentar encontrar novas formas de 
financiamento da actividade municipal ou seja, para além dos meios próprios da autarquia, 
sempre que seja possível, pretende-se reforçar a capacidade de recurso a fundos comunitários no 
âmbito do QREN e por outro lado incentivar e aumentar, o recurso a patrocínios e outras formas 
de financiamento incluindo Contratos-Programa em situações que se revelem adequadas. 
 É neste contexto e neste quadro geral que se apresenta a proposta de Orçamento e 
Grandes Opções do Plano. 
 O Orçamento para 2008 apresenta um valor de quarenta e seis milhões, cento e setenta e 
cinco mil euros, dos quais quarenta milhões, cento e vinte mil euros são receitas próprias e seis 
milhões e cinquenta e cinco mil euros provêem de um empréstimo aprovado durante o ano 2007.  
 Em relação à estrutura da receita temos como fontes principais o Orçamento de Estado 
com sete vírgula oito milhões de euros, o IMI com sete vírgula três milhões de euros, o IMT com 
cinco vírgula cinco milhões de euros, a Derrama com três vírgula cinco milhões de euros, a venda 
de serviços com seis milhões euros e as taxas de urbanismo com quatro vírgula dois milhões de 
euros. Para além da receita própria prevê-se ainda que venha a existir um saldo que deve rondar 
um milhão de euros e propõe-se um conjunto de investimentos que aparecendo a definir no PPI 
deve ser proveniente de um novo empréstimo, que será proposto, para financiar as GOP em cerca 



 

 

  

     

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PALMELA 
         

Mandato 2Mandato 2Mandato 2Mandato 2005/2009005/2009005/2009005/2009    

 
 

 
 

19 

de dois milhões de euros no ano de 2008. O valor global dos impostos directos é de dezoito 
vírgula seis milhões de euros, ou seja, quarenta vírgula quatro por cento do total da receita. Os 
impostos indirectos são três vírgula sete milhões de euros e significam oito por cento do conjunto 
da receita. As taxas significam um vírgula três milhões de euros ou seja dois vírgula oito por cento 
do total da receita. As transferências, que têm como principal proveniência o três fundos 
financeiros do Orçamento de Estado, significam nove vírgula três milhões de euros e traduzem 
vinte por cento do total da receita. A venda de bens e serviços tem seis vírgula dois milhões de 
euros e significa treze vírgula três por cento. Os passivos financeiros, ou seja, o valor proveniente 
do empréstimo, são seis milhões de euros e significa treze por cento do total da receita. 
 Quanto à estrutura da despesa é proposto que as Grandes Opções do Plano se traduzam 
em quarenta e nove vírgula nove por cento da despesa, com financiamento assegurado de vinte e 
três milhões de euros. As despesas com pessoal significam trinta e nove por cento da despesa, ou 
seja, dezoito vírgula três milhões de euros. As outras despesas não afectas às Grandes Opções 
do Plano, nomeadamente as despesas de funcionamento e outro tipo de encargos, significam 
quatro vírgula sete milhões de euros ou seja dez por cento da despesa. 
 Sobre as Grandes Opções do Plano diz que ao total do investimento e actividades 
municipais propostas se deve acrescentar o conjunto dos investimentos realizados pela Simarsul 
que significam um grande conjunto de obras a ser executadas ao nível do saneamento em todo o 
concelho. As verbas definidas e verbas a definir estão distribuídas, no ano de 2008, da seguinte 
forma: na área da Educação encontramos quatro vírgula seis milhões de euros que significa 
dezassete vírgula cinco por cento; no Saneamento três vírgula sete milhões de euros que são 
catorze por cento; na Cultura, Desporto e Lazer são três vírgula dois milhões de euros que 
significam doze vírgula sete por cento; nos Mercados e Feiras dois vírgula um milhões de euros 
que são oito vírgula dois por e por fim os Transportes e Comunicações com um vírgula nove 
milhões de euros que significam sete por cento.  
 Neste conjunto de áreas encontram-se obras que são consideradas muito importantes, 
como é o caso da Construção e Ampliação das Escolas do 1º. Ciclo em Brejos do Assa, Bairro 
Alentejano, Cajados o início da Escola nº. 2 de Pinhal Novo. Ainda durante a vigência destas GOP 
serão lançadas obras de duas novas Escolas de 1º. Ciclo, uma em Poceirão e outra em Pinhal 
Novo. Na área do Saneamento prevê-se a conclusão das infra-estruturas da Quinta das Flores 
mas também executar as infra-estruturas da rua 5 de Outubro, em Quinta do Anjo, o sistema de 
drenagem de águas residuais domésticas e pluviais em Fernando Pó e Fonte Barreira, a 
drenagem em Brejos do Assa, obras de drenagem de águas domésticas e pluviais na Palhota, 
Venda do Alcaide e Lagoa da Palha e ainda obras de infra-estruturas gerais nas ruas José Luis 
Cipriano em Quinta do Anjo, António Joaquim Ferreira Calote em Cabanas, intervenções no 
âmbito da drenagem em Volta da Pedra, Camarral, Quinta das Asseadas, Quinta da Glória, 
Miraventos. Na área da Cultura destaca-se uma obra que é muito importante e que tem a ver com 
a recuperação do Cine Teatro São João. Nos Mercados e Feiras a maior parte do investimento vai 
para o Mercado/Complexo de Serviços de Pinhal Novo. Nos Transportes e Comunicações que 
traduz principalmente obras na rede viária destaca as obras na rua José Gaspar da Silva em 
Lagameças, rua da Escola da Palhota e Aceiro Novo, rua António Albino no Forninho, ruas 1º. de 
Maio e 9 de Março em Cajados, rua 1º. de Maio em Venda do Alcaide, pavimentação do aceiro 
principal da Carregueira e aceiro do Círio dos Olhos de Água. 
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Sr. Presidente da Mesa, pergunta se algum membro da Assembleia pretende intervir. 
 
Sr. António José Santos do PS, diz que depois de ouvir a Sra. Presidente não pode 

deixar de referir os investimentos na freguesia de Quinta do Anjo que vão ser feitos com base nos 
dois pedidos de empréstimo.  

Não podem deixar de lamentar algumas situações que lhes parecem óbvias uma vez que 
se trata de uma freguesia que precisa de bastantes melhoramentos como é do conhecimento 
geral e que acaba por, em termos de verbas e através dos dois empréstimos que foram feitos, ser 
a última freguesia a ser contemplada. Apesar dos esforços da Sra. Presidente de querer fazer crer 
que está tudo bem nesta freguesia, é opinião do Partido Socialista que, lamentavelmente, as 
coisas não são assim. Reconhece-se que o Sr. Membro da Assembleia, que é simultaneamente 
Presidente da Junta de Freguesia, nos últimos tempos se tem apressado em reagir às 
intervenções do Partido Socialista e é muito enérgico nas suas intervenções. Quer aqui dizer que 
os Membros da bancada do Partido Socialista defendem o Governo com o mesmo rigor e com o 
mesmo vigor que a CDU ataca o Governo, apenas com uma pequena diferença: o Partido 
Socialista fá-lo com educação e com respeito e nem sempre acontece isso por parte de alguns 
Membros da CDU. O Partido Socialista já está habituado a este tipo de comportamento quando os 
Governos são do Partido Socialista, mesmo que esses ataques se acabem por confundir com o 
branqueamento de outros regimes que não são democráticos. 

Aproveita, também, para referir que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Quinta do 
Anjo nunca nesta sala, ao contrário do que faz em relação ao Governo do país que ataca com 
alguma frequência, veio fazer qualquer reivindicação em relação à Câmara. Aliás a sua posição é 
sempre de defesa da Câmara Municipal não só neste plenário mas também na Assembleia de 
Freguesia de Quinta do Anjo.  

Em relação aos investimentos que aqui aparecem, muitos deles são repetidos de 
Orçamento em Orçamento. Gostaria de perguntar ao Sr. Membro Valentim Pinto, que ataca o 
Governo com alguma frequência esquecendo algumas coisas que a Câmara não faz na Quinta do 
Anjo, o que é que pensa em relação aos empreendimentos turísticos da Quinta do Anjo, à Aldeia 
dos Bacelos, à recuperação da Sociedade Instrução Musical, à rua 5 de Outubro, à estrada da 
Coca Cola e a ligação à Penalva que não tem transportes. Como não vê da sua parte qualquer 
reivindicação à Câmara, seja daquilo que for ou em última instância em colaboração com a 
Câmara tentar resolver os problemas, leva-lhe a crer que pensa que na Quinta do Anjo está tudo 
bem e se assim for deve estar enganado. Se o pensamento é esse não é o que a população 
transmite e não vale a pena vir para aqui dizer que a votação da população é demonstrativa 
porque isso é relativo. O Sr. Membro quando aqui faz acusações em relação a alguns Membros 
do Partido Socialista demonstra apenas uma falta de conhecimento, porque o Partido Socialista 
assume as suas responsabilidades de oposição ao Governo nas devidas alturas e quando 
entende e não quando o Sr. Membro e a sua bancada querem.  

 
Sr. Presidente da Mesa, interrompe a intervenção chamando a atenção para o teor da 

mesma uma vez que se está a dirigir única e simplesmente a um Membro da Assembleia e não a 
intervir sobre o ponto em discussão. 
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 Sr. António José Santos do PS, diz que vai tentar ser rápido e que compreende que 

estas posições possam incomodar o PCP. Só que já tem acontecido mais de uma vez e não viu o 
Sr. Presidente interromper algumas intervenções que são dirigidas directamente a Membros da 
bancada do Partido Socialista. 

 
Sr. Presidente da Mesa, responde dizendo que não interrompia a intervenção se 

estivesse a decorrer o Período de Antes da Ordem do Dia. 
 
Sr. António José Santos do PS, diz que vai terminar fazendo um desafio ao Sr. Membro 

Valentim Pinto no sentido de, nesta sala, fazer as exigências que deve fazer à Câmara para que a 
freguesia de Quinta do Anjo tenha aquilo que merece. 
 

 Sr. José Manuel Silvério do PS, diz que gostaria de solicitar ao Sr. Presidente da Mesa 
para que durante a sua intervenção não fosse interpelado por nenhum Membro da Assembleia, 
porque ouve todos com atenção e respeito e exige o mesmo.  

Sobre a proposta em discussão diz que a apresentação inicial é uma comparação entre 
2007 e 2008, que é a mesma coisa que comparar a ficção de 2007, onde não foi feito nada, com a 
fantasia para 2008.  

Este Orçamento apresenta nas receitas previsíveis um adicional incorporado de um 
empréstimo para executar obras que já deveriam estar prontas há muito, com receitas próprias da 
Câmara. Isto representa, como se pode verificar, um agravamento da situação financeira da 
Câmara sem ter uma correspondência de obra feita e um acumular de défice orçamental.  

Este Executivo vai ter que explicar aos munícipes de Palmela o que se passou em seis 
anos, de Dezembro de 2001 a Dezembro de 2007, para que obras que já deviam estar prontas, 
que foram prometidas, anunciadas e tiveram todas verbas orçamentadas e definidas mas que 
nunca foram feitas.  

Exemplos disso são: 
- o Mercado de Pinhal Novo, resultado de uma asneira que culminou na construção 

existente na Praça da Independência e onde se gastou dinheiro do erário público mas a quem 
nunca se pediu responsabilidade, que estava no Plano de Investimentos para 2005/2006. Espera 
que fique pronto provavelmente não em 2008 mas em 2009, que por acaso é ano de eleições. 
Refere uma intervenção da Sra. Presidente feita em 2003 e que previa que esta obra estivesse 
pronta um ano e meio depois o que não aconteceu uma vez que ainda não começou.  

- o edifício da escola básica/jardim de infância de Cajados que era uma obra prevista para 
2005/2006.  

- a infra-estrutura da rua 5 de Outubro na Quinta do Anjo era uma obra prevista para 2006, 
com o custo de quatrocentos e oitenta mil euros.  

- o arranjo dos espaços exteriores do Largo de São João em Palmela estava previsto para 
2006/2007 com duzentos e cinquenta mil euros para cada ano, agora aparece com oitocentos e 
cinquenta mil euros.  

- o reforço dos sistemas de abastecimento de águas ao Pinhal Novo obra que era para ter 
começado em 2005 e já deveria estar pronta há muito tempo.  



 

 

  

     

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PALMELA 
         

Mandato 2Mandato 2Mandato 2Mandato 2005/2009005/2009005/2009005/2009    

 
 

 
 

22 

Existem muitas outras obras que já deveriam estar prontas segundo as previsões e 
promessas da Câmara e para as quais o Executivo vai ter que contrair um novo empréstimo para 
as executar. São os casos da recuperação do Cine São João que era para 2005/2006, 
remodelação dos Paços do Concelho que já esteve previsto uma série de vezes, a Escola EB1 de 
Pinhal Novo chamada Salgueiro Maia era para 2006/2006.  

Quanto ao Plano Rodoviário para o concelho é melhor não falar porque já há muito tempo 
que não se ouve este Executivo falar desse Plano. Se se perguntar ao Executivo qual a estratégia 
de execução rodoviária para os próximos quatro anos a Câmara não faz nenhuma ideia, porque 
andará sempre a reboque deste ou daquele presidente de Junta, que pressione mais, ou a 
reboque das eleições.  

O que deixa mais preocupada a bancada do Partido Socialista, e deve preocupar toda a 
gente no concelho, é que obras que deveriam ser feitas em dois mandatos, ou seja oito anos, este 
Executivo precisa de vinte anos em termos orçamentais. O que deveria ser feito entre 2001 e 
2009 com verbas próprias, este Executivo precisa de mais doze anos de empréstimos 
orçamentados para fazer as mesmas obras.  

Nesta matéria tem a profunda convicção, e a certeza absoluta, que mesmo que o PCP não 
queira admitir vai ter que começar a reflectir sobre isto até porque nos próximos doze anos os 
Orçamentos serão condicionados à gestão actual. 

As GOP são um plano que não traz nada de novo, porque se se projectar este plano de 
obras em cima de planos anteriores só mudam as datas porque as obras são as mesmas, a 
credibilidade é cada vez menor e apenas se verifica uma tentativa de conjugar obra com ano de 
eleições. É caso para dizer: “Bem pregas Frei Tomás”. 

 
Sr. Dr. Bracinha Vieira do PSD apresenta cumprimentos e votos de Boas Festas a todos 

os presentes. 
A sua intervenção vai no sentido de fazer uma apreciação geral ao Orçamento e depois um 

ou outro detalhe procurando não ser enfadonho. 
Do ponto de vista do PSD não é só por um Orçamento ou sucessão de Orçamentos que se 

pode avaliar o desempenho de uma Câmara Municipal ou se faz um juízo político sobre a sua 
actuação. Há mais vida para além do Orçamento, e o juízo político que faz desta Câmara 
Municipal tem também a ver com a gestão municipal no quotidiano, com as grandes decisões de 
carácter extra-orçamental sobre o ordenamento municipal, com a forma como acolhe os novos 
projectos turísticos, como acolhe o novo investimento industrial, como aprecia os loteamentos, 
como faz o marketing do concelho, etc.  

O que seria normal e expectável numa análise de um Orçamento, ou sucessivos 
Orçamentos, era poder a partir dos números fazer uma leitura das prioridades do Executivo e 
também das não prioridades. A leitura de sucessivos Orçamentos de um Executivo CDU, ao longo 
destes últimos dez anos, deixa perceber que não há uma estratégica política de longo prazo, o 
que é de estranhar, quando é certo que é a mesma força política que controla a Câmara Municipal 
há mais de trinta anos.  

Há uma prioridade que se destaca nos últimos Orçamentos, que todos louvam e aplaudem, 
que é a Educação. Em tudo o mais não é possível compreender as verdadeiras opções 
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estratégicas da Câmara, dá uma ideia de incerteza, de flutuação ou até de vazio nesta matéria 
essencial para a prossecução da política municipal. 

É evidente que o facto de se adiar, de um Orçamento para outro, um grande 
empreendimento pode ser algo que prejudica o interesse público e as populações. Mas 
seguramente um erro grave na revisão do Plano Director Municipal será muito mais penalizador 
porque esse não se resolve com o Orçamento do ano seguinte, esse vai ficar, vai ser permanente 
e vai hipotecar as gerações futuras. 

Os constrangimentos financeiros são por todos conhecidos e o Executivo de há uns sete 
anos para cá tem dado uma espécie de desculpa para que certas coisas sejam adiadas, não vão 
sendo feitas e que não haja a tal clareza de prioridades que, a seu ver, é um dos principais 
defeitos da actual política municipal. Os constrangimentos são conhecidos, uma conjuntura 
económica muito má, uma Lei de Finanças Locais também bastante má, mas mesmo assim julga 
que o que as oposições municipais devem procurar atacar e criticar são as prioridades escolhidas 
quando não concordam com elas. A arte de gestão e a arte da política é fazer melhor com menos 
dinheiro e as oposições também deverão exercer o seu dever de crítica legítima apresentando 
soluções melhores que aquelas que o Executivo apresenta no Orçamento. 

O Orçamento de 2008 é mais substancial que o Orçamento inicial de 2007, uma vez que 
existe uma diferença de cerca de seis milhões de euros para mais, embora esta verba seja 
baseada no recurso ao empréstimo. Existem dois aspectos que em sua opinião a Câmara deve 
procurar aproveitar. Um já foi referido pela Sra. Presidente e é o recurso aos fundos comunitários, 
o outro é a possibilidade da Câmara poder lançar parcerias público/privadas em relação a grandes 
empreendimentos para os quais os Orçamentos anuais não têm capacidade de financiar 
adequadamente. Em casos excepcionais poderia financiar e lançar alguns empreendimentos de 
interesse público municipal e acelerar a satisfação de necessidades das populações que doutra 
forma só se poderão vir a satisfazer a prazos relativamente longos. 

Quanto ao endividamento é sua opinião que não põe em causa a solvabilidade da Câmara 
uma vez que o activo líquido na Conta de Gerência apresentada este ano apontava para um valor 
de cento e oitenta milhões de euros. Mas existe uma realidade que é incontornável uma vez que a 
Câmara continua a fazer uma gestão orçamental em que as despesas de investimento vão 
sofrendo sucessivos cortes como forma de manter o Orçamento relativamente equilibrado, 
enquanto os custos decorrentes vão subindo paulatinamente e mostram uma rigidez cada vez 
mais preocupante. Esta rigidez vai condicionar e muito o exercício dos futuros executivos 
municipais e o grau de liberdade desses executivos para definirem opções para o concelho. Onde 
tudo está afectado a despesas correntes, onde tudo é despesa rígida já há pouco a fazer para os 
futuros executivos municipais e esse é um ponto de natural preocupação. 

A despesa de pessoal e a despesa decorrente da logística da Câmara Municipal estão a 
sufocar financeiramente a autarquia e a retirar progressivamente capacidade de iniciativa e por 
isso acham que há que soar uma campainha de alarme. A despesa corrente atinge no corrente 
ano setenta e seis vírgula sessenta e cinco por cento do total. As despesas com pessoal e outras 
despesas não afectas às Grandes Opções do Plano já atingem mais de metade do Orçamento ou 
seja cerca de cinquenta vírgula um por cento o que é muito preocupante. Em sua opinião em 
termos de política de recursos humanos há que parar com novas admissões, recorrer e 
intensificar mecanismos de mobilidade interna para novas funções e competências camarárias, 
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promover a modernização e promover o aumento da produtividade dos excelentes quadros 
camarários.  

O PSD concorda com a prioridade dada à Educação e também com a prioridade ligada às 
áreas que são o núcleo essencial da actividade municipal: o saneamento, o abastecimento de 
água, a construção de caminhos municipais e o ordenamento do território que são um núcleo 
essencial à actividade municipal, pelo que estão sempre de acordo com as verbas afectadas a 
estes sectores. 

De imediato refere algumas notas parcelares avulsas mas que correspondem a um juízo 
que não podem deixar de fazer sobre o Orçamento. Pela positiva saúda: 

- a tardia decisão financeira, mas bem vinda, de finalmente arrancar com o Mercado 
Municipal de Pinhal Novo/Complexo de Serviços; 

- um investimento que há dezenas de anos vinha a ser postecipado que é a pavimentação 
da rua Gaspar da Silva em Lagameças. Esta obra é a prova daquilo que há muito anos têm 
referido que é o facto de Lagameças dever ser tratada em todos os aspectos como um perímetro 
urbano; 

Em relação à logística da Câmara é opinião do PSD que o seu custo deve ser aligeirado, 
melhorando a gestão da frota municipal, racionalizando as instalações municipais, fazendo 
economias na aquisição de bens e serviços. A este propósito gostaria de colocar uma questão à 
Sra. Presidente da Câmara e ao Executivo acerca da rubrica de Limpeza e Higiene. Foi com 
alguma surpresa que verificou que esta rubrica passou de setecentos e cinquenta e seis mil euros 
na pré-proposta de Orçamento para um vírgula cinco milhões de euros na proposta agora 
apresentada e que em relação ao Orçamento inicial de 2007 passa de novecentos e trinta e três 
mil euros para um milhão e meio de euros. Gostaria de ser esclarecido porque pode ser um erro 
de estimativa ou uma má interpretação da sua parte. 

Em nome do grupo do PSD não pode deixar de salientar outro facto que é a quebra das 
transferências de verbas para as freguesias. Essa quebra já foi explicada pelo Executivo, e alguns 
argumentos foram aduzidos, mas a baixa absoluta das transferências para as Juntas de Freguesia 
mostram que a Câmara não privilegia a relação de proximidade e não privilegia o princípio da 
subsidiariedade. Dentro das freguesias gostaria de salientar que há uma que quer nesta matéria, 
quer em matéria de investimento da Câmara Municipal, tem saído comparativamente penalizada 
ou até descriminada que é a freguesia de Quinta do Anjo e gostaria de saber porque é que isso 
tem vindo a acontecer. 

As despesas de capital estão situadas em vinte e três por cento sendo que há duas 
rubricas sob dotadas: a viação rural, tão importante num concelho com as características de 
Palmela, com uma verba de cinquenta e um mil euros e parques e jardins que desce para noventa 
e cinco mil euros que é muito estranho.  

Acresce que parte dos investimentos, material de transporte e equipamento informático, 
são investimentos virados para dentro da Câmara Municipal e ainda que necessários não têm o 
mesmo efeito e impacto na qualidade de vida das populações que têm os investimentos feitos nas 
freguesias. 

O programa municipal de apoio às pessoas idosas continua insuficientemente dotado com 
cinquenta e cinco mil euros, quando o apoio às pessoas idosas é uma grande prioridade óbvia do 
Município e um dever moral de todos nós. 
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A verba para a recuperação do centro histórico de Palmela, distribuída por vários 
programas, que se reduz de cento e noventa e cinco mil euros no Orçamento inicial de 2007 para 
cento e vinte e seis mil euros este ano. Assim continuará a ser uma miragem a requalificação 
deste magnífico património histórico que todos nós gostamos e de certo modo empresta alma à 
Vila de Palmela. 

Também o programa de prevenção de construção clandestina, dotado com quinze mil 
euros para demolições coercivas, dá ideia que é um fenómeno residual neste Concelho e que não 
há construção clandestina ou então tem que ser feita a leitura de que não há vontade política, 
neste momento, para combater esse flagelo. Houve no passado, será que deixou de haver a 
vontade política de fazer cumprir a lei nesta matéria? 

Para concluir diz que este Orçamento é de difícil leitura, sem prioridades bem definidas, 
com a excepção louvável da Educação, pouco ambicioso, pouco adequado à evolução das novas 
realidades. Falta a este Orçamento uma pegada ecológica, isto é não há nada neste Orçamento 
que venha ao encontro do desenvolvimento sustentável nomeadamente o aspecto da 
conservação da natureza e do território. O ADN deste Orçamento é o ADN de um Orçamento dos 
anos oitenta /noventa e não do século vinte e um. Por estes factos o Orçamento não vai merecer 
o voto favorável do Partido Social Democrata mas também não merece um voto contrário, pelo 
que se irão abster, numa linha que vem sendo traçada de análise cuidadosa do documento 
ficando no futuro à espera de dramáticas melhorias , sob pena da gestão da Câmara ir passar por 
momentos muito difíceis e sobretudo coarctar o grau de liberdade de futuros executivos definirem 
políticas próprias. 

      
Sr. Carlos Guinote do BE, diz que a Sra. Presidente iniciou a sua intervenção falando do 

Orçamento Participativo que lhe é muito querido. Também vai começar pelo Orçamento 
Participativo porque não é o seu desejado. O Bloco de Esquerda tem uma opinião diferente como 
já é sabido e é recorrente falar da questão.  

Acompanhou de perto algumas reuniões e não vê razão para “embandeirar em arco”, pelo 
que passa a dar o exemplo: do Pinhal Novo, em que de toda a população convocada estava uma 
pessoa do Terrim, porque os outros eram de fora da freguesia ,tendo comparecido por razões 
várias que não tinham que ver com o Orçamento Participativo. Foi também recorrente a crítica a 
obras orçamentadas e não cumpridas. Pode entender que num ano, um projecto orçamental ou o 
previsto de receitas possa falhar, mas a mesma obra falhar vários anos seguidos, como pôde 
constatar nessas reuniões, não lhe parece correcto e tem que haver algum cuidado nisso. Se não 
há dinheiro não se orçamenta, embora perceba que para um determinado volume de despesas 
previsto também tem que haver o mesmo número de receitas. 

Há pouco tempo ouviu representantes da autarquia de Sevilha anunciando que quinze por 
cento do Orçamento para investimento já pertence às populações. O problema da Quinta do Anjo 
desapareceria se fossem discutidas as necessidades da Quinta do Anjo, do Pinhal Novo, de 
Palmela, de Poceirão e Marateca. Os problemas que aqui se levantam são, do seu ponto de vista, 
resultantes de um método errado. Se as pessoas fossem confrontadas com as necessidades de 
todos e com o dinheiro que há, era mais fácil perceber e haver menos protesto. 

O Sr. Dr. Bracinha Vieira falou nos projectos futuros. Há uma directiva da União Europeia 
que é a Agenda 21 que orienta para a discussão dos problemas locais por todos os actores em 
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cada concelho, empresários, trabalhadores, moradores, pessoal da cultura, etc. Ouvir as pessoas 
pode ajudar a projectar o futuro e aqui em Palmela isso ainda não foi feito.  

Em relação às receitas não vai muito aos números porque o método é o que mais lhe 
interessa ou seja que política é que se deve ter para conseguir a satisfação das populações. 
Todos sabemos que os municípios se têm queixado sobre a falta de incumprimento pelos 
operadores de comunicações electrónicas da transferência da taxa municipal de direitos de 
passagem prevista na Lei nº. 5/2004. O Bloco de Esquerda fez uma proposta no sentido deste 
cumprimento e também outra no sentido da Derrama que é perdida, para as grandes empresas 
que têm actividades em vários concelho, seja avaliada para que as verbas sejam divididas pelos 
respectivos concelhos. Submetidas à votação em plenário da Assembleia da República as 
propostas foram rejeitadas com os votos contra do PS, PSD e CDS-PP. 

Em relação às duas piadas a propósito do “Zé” (José Sá Fernandes), vindas do Sr. 
Membro Carlos Vitorino, diz que o aconselha a ver as suas propostas comparadas com as do 
PSD que seria interessante. 

Verifica com agrado que a Câmara tenha gasto menos dinheiro com a iluminação pública 
do Natal, que é pena ter sido só este ano. Fica muito bem à entrada das povoações uma 
iluminação mas fica mal não ter dinheiro e gastar em festa. Aprecia a decisão é pena que seja por 
obrigação. 

Também reparou que os beberetes, entregues a empresas privadas, deixaram de 
efectuados nas iniciativas da Câmara o que também é uma forma de poupança. 

Em relação ao Pessoal verifica que pode haver um melhor aproveitamento para o número 
de trabalhadores existentes, sem necessidade de haver despedimentos. Nas suas deslocações 
aos Armazéns encontra sempre muita gente que por lá anda sem fazer nada. Não está contra os 
trabalhadores mas sim contra a orientação que deve fazer um aproveitamento maior dos recursos 
existentes. 

 
Sr. Presidente da Mesa, informa que ainda tem cinco inscrições neste ponto. 

Compreendendo que este é um documento que merece a maior atenção e participação, gostaria 
de dizer que não irá aceitar mais nenhuma inscrição. Solicita aos cinco inscritos que irão usar da 
palavra que sejam sucintos . 

 
Sr. Engº. Carlos Martins do PS, diz que, apesar da discussão já ir longa, neste tipo de 

assuntos há sempre uma dupla visão porque para uns o copo está meio cheio e para outros o 
copo está meio vazio.  

Em primeiro lugar refere que é comum ouvir-se falar do tipo de “bicas” que existem no 
mercado: a “italiana” que é um café curto, o “pingado” que é café com gotas de leite, a “bica” cheia 
café com mais água, o “nexpresso” e agora a “bica à Benfica” que é café muito fraquinho. A partir 
desta noite vai passar a existir a “bica à Orçamento da CMP” que é sem café, sem açúcar, sem 
nada, só água muita água, sem odor, sem alma nem chama, pobrezinho, demagogicozinho. Do 
Benfica ainda sobram as camisolas vermelhas, à Câmara Municipal de Palmela e ao PCP já só 
sobra o cinzento dos dias. Já nada se espera, apenas a gestão do trivial e do óbvio, a escolha da 
facilidade, a recusa da inovação e do risco, a incapacidade de pensar com princípio, meio e fim, 
sem soluções, sem assumir roturas no combate às ainda existentes democracias de Lisboa.  
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Em relação à segunda nota diz que parece que se perceberá que, estando o país 
conforme tem estado e não havendo dinheiro como se costuma dizer “para mandar cantar um 
cego”, se tomem algumas medidas necessariamente pouco agradáveis mas de algum modo 
justas. O Orçamento de Estado dará aos Municípios algum dinheiro quando estes não gerem 
receitas próprias e não atingem um determinado nível financeiro. Verificamos que existem 
trezentos e oito municípios e que para 2008 duzentos e noventa e quatro viram aumentadas as 
transferências do Orçamento de Estado, quatro ficaram iguais e dez por terem maiores 
capacidades de gerarem receitas próprias a nível local têm um menor contributo do Estado que 
são os casos de Castro Marim, Vila Real de Sto. António, Albufeira, Lagoa, Portimão, Lagos, 
Óbidos, Benavente, Porto Santo e Palmela. Esta é a realidade que temos e as solidariedades 
necessárias que são evidentes. 

Como terceira nota refere que o concelho de Palmela ainda tem receitas relacionadas com 
a actividade imobiliária. Em 2007 deviam ter sido cobrados cerca de sete vírgula cinco milhões de 
euros, tendo apenas sido cobrados cerca de quatro milhões de euros pelo ainda falta cobrar três 
vírgula cinco milhões de euros. Verifica-se que cerca de quarenta e sete por cento não se cobram 
pelo que pergunta qual o plano, qual o esforço, que propostas e que soluções para inverter esta 
realidade. Pergunta se será também uma tarefa dos Governos, se uma maldade da Direcção-
Geral dos Impostos ou mais uma maldade do Partido Socialista. A Senhora Presidente e o seu 
Executivo, a CDU e o PCP não podem continuar, qual menina do capuchinho vermelho, a fugir 
aos lobos maus que andam na floresta. 

O conteúdo da quarta questão tem a ver com algumas observações que não vê 
respondidas no Orçamento e para as quais já não houve resposta em 2006. Pergunta qual o 
verdadeiro esforço de gestão do Executivo, como faz evoluir a despesa, como encara as questões 
dos investimentos. Os dados disponíveis e que estão escritos são claros, as receitas correntes 
sempre abaixo do previsto, as despesas correntes sempre acima do previsto e o investimento 
sempre em redução. 

Como quinta nota diz que leu há dias nos media locais palavras interessantes da Sra. 
Presidente revelando preocupações com a estratégia e onde se dizia que deveria apostar na 
mobilidade, articulação com a plataforma logística, utilização do comboio e transporte público em 
geral, de uma Loja do Cidadão e do Julgado de Paz. Pergunta onde está o reflexo de tais 
intenções no Orçamento; onde está o reflexo de intenções de candidaturas ao crédito neste 
Orçamento tendo em conta que as Câmaras Municipais não podem querer que todo o 
investimento venha do outro lado uma vez que tem que haver algumas contrapartidas por parte da 
Câmara. Desta vez as “costas largas” dos Governos não podem servir de desculpa, pelo que se 
verifica que estamos perante um Orçamento pobrezinho, sem ânimo, sem rasgo e sem futuro. 

A sexta nota tem a ver com a demagogia e o eleitoralismo que o PCP tanto critica e tantas 
vezes com razão. Deste modo, pergunta porque é que se avança para um empréstimo para obras 
em 2007 quando o grosso das concretizações fica para 2009, ano eleições. Se fossem os partidos 
“da burguesia” a propor estas soluções que diria a Sra. Presidente? Pergunta aos cidadãos 
presentes se alguma vez pensaram ser o PCP capaz de pecar desta forma. Onde estão os 
princípios, ainda têm a desfaçatez de criticar os outros? A questão do que fazer com os 
empréstimos já não é nem pode ser repetida para os diferentes Governos. No conteúdo, na 
gestão dos empréstimos está o princípio da gestão pura e dura deste Executivo e das políticas 
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que o PCP defende: nada fazer, nada arriscar, nada mudar, tudo contestar, manter um nível de 
pobreza mental e social apenas para garantir que de quatro em quatro anos a manutenção do 
poder, não do poder mas de uma nomenclatura estática, preguiçosa e incapaz. Podem os 
interesses dos cidadãos ser adiados por mais um ano? Aqui no Concelho e com este Executivo o 
PCP pode continuar as eleições por mais trinta anos, até por mais trinta vezes tinta anos, mas a 
vida dos munícipes continuará a degradar-se.  

Termina a sua intervenção dizendo que existem dois cenários verdadeiros para os quais 
alerta todos os cidadãos de Palmela:  

1º - continuar-se-á de vitória em vitória até à derrota final; 
2º - a razão que o Partido Socialista a todos tenta chamar, é uma razão que mesmo 

vencida não deixa de ser razão. 
 
Sr. Dr. Valentim Pinto da CDU, diz que se sente tentado a uma pequena ironia com os 

“mimos”, atenções e preocupações com a Quinta do Anjo. Ficaria até muito tranquilo se se 
estivesse a constituir uma espécie de “lobby” local pela defesa da freguesia da Quinta do Anjo, 
mas está mais convencido que é um “lobby” contra o Presidente da Junta de Freguesia da Quinta 
do Anjo. Essa concertação só lhe dá mais ânimo e mais força, porque quando os adversários 
políticos criticam significa que estão incomodados. Agradece o estímulo porque vai continuar na 
atitude persistente de contestar as posições do Partido Socialista sempre que entender e achar 
que o deve fazer.  

Refere a crítica do Sr. Membro José Manuel Silvério por ter intervido numa anterior 
Assembleia e ter dado uma informação, que até nem lhe foi transmitida pela Sra. Presidente mas 
sim pelos serviços, que achou que isso era uma usurpação de poder dum Membro da Assembleia 
e que seria uma espécie de porta-voz da Sra. Presidente. Acha esta crítica de uma falta de bom 
senso completo e ainda hoje o mesmo Sr. Membro reiterou novamente a mesma posição. Os 
membros da bancada da CDU têm todo o direito de comentar aquilo que entenderem em defesa, 
ou não, das posições e opções da Câmara Municipal e os Membros da bancada do Partido 
Socialista não podem limitar nem criar nenhuma tentativa de clima de intimidação porque a CDU é 
um projecto colectivo e quando cada um fala, fá-lo em nome desse projecto colectivo. Pensa que 
já deveriam ter compreendido que é uma perda de tempo referir essas questões. 

Em relação à intervenção do Sr. Membro António José Santos, diz que este foi mais longe 
e de repente pensou que estava na Assembleia de Freguesia de Quinta do Anjo a ser interpelado 
pelo Sr. Presidente da Assembleia, que também se esqueceu das suas funções e fez 
interpelações dessa natureza na última sessão realizada. As interpelações nesta Assembleia são 
à Sra. Presidente e não a um Membro em particular, o que revela uma grande distracção em 
relação ao que é uma Assembleia Municipal. Quanto à questão de Quinta do Anjo e às 
“generosas” preocupações quer deixar duas ou três notas: no triénio 2008/2011 a freguesia de 
Quinta do Anjo tem seis vírgula dois milhões de euros em investimentos que correspondem em 
termos da proporcionalidade de cinco freguesias, da sua dimensão, da sua área geográfica, da 
sua densidade populacional é a terceira freguesia em área geográfica e população. O Orçamento 
que não tem que ser uma expressão aritmética dessas realidades, porque as opções políticas da 
Câmara devem ser feitas em função das necessidades concretas tendo em conta equilíbrios 
geográficos no mesmo espaço territorial, é exactamente o que acontece. A freguesia de Quinta do 
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Anjo neste triénio é a terceira freguesia em termos de PPI, nove ponto quatro para Pinhal Novo, 
seis ponto dois para Palmela, quatro ponto um para Quinta do Anjo, dois ponto oito para Poceirão 
e um ponto oito para Marateca. O Sr. António José Santos focalizou a questão do empréstimo que 
é apenas uma parte ínfima do Orçamento da Câmara e desse modo está a fazer uma 
manipulação de números. A mesma coisa foi feita pelo Sr. Presidente da Assembleia de 
Freguesia de Quinta do Anjo na última sessão e concerteza que o Sr. António José Santos 
reiterou a cábula que ele lhe deve ter dado. A particularidade de Palmela ter seis ponto dois 
milhões de euros tem a ver com o ser sede do Concelho, a necessidade de intervenções nas 
instalações da Câmara como são os caso dos Paços do Concelho e do Cine Teatro São João.  

Não está satisfeito com o que tem na Quinta do Anjo e gostaria que muitos mais 
investimentos fossem feitos, pelo que na semana que decorreu na Quinta do Anjo entregou à 
Câmara Municipal um documento, que foi consensual a nível do executivo, onde era apresentado 
um conjunto alargado, e até priorizado, de investimentos considerados importantes na freguesia. 
Não tem da política uma visão bairrista daquilo que é a função de um Presidente de Junta de 
Freguesia. Há um princípio de solidariedade territorial e política e é essa que defende. Sendo um 
porta-voz da freguesia é sobretudo um porta voz de um projecto colectivo que é a CDU e sobre 
isso há uma grande diferença entre a CDU e outros partidos.  

A tentativa de intimidar ou condicionar as suas intervenções tem feito exactamente o 
contrário. Neste momento Quinta do Anjo é para si uma prioridade, mas prioridade inserida num 
processo solidário, colectivo e concelhio. É nessa perspectiva que se coloca e é estranho que a 
bancada do Partido Socialista não se pronuncie pelo facto de a freguesia de Quinta do Anjo, no 
conjunto das cinco freguesias, ser a que menos recebe do Fundo de Financiamento de 
Freguesias. Os cem mil euros que recebe não chegam para as despesas correntes da freguesia e 
se não fossem os protocolos de delegação de competências da Câmara a Junta de Freguesia de 
Quinta do Anjo, como outras, estaria vocacionada para passar certidões, atestados, licenças de 
canídeos e não faria mais nada. Também em relação à Lei das Finanças Locais escamoteiam a 
questão central que é o facto da Câmara de Palmela ter sido uma das autarquias mais 
penalizadas pela aplicação dos novos critérios. Da mesma maneira e em relação ao PIDACC e à 
ausência de investimentos no Concelho a bancada do Partido Socialista faz um branqueamento 
político completo. 

Termina dizendo que compreende que neste campo as suas intervenções incomodem e as 
tentem condicionar, mas agradece o estímulo que lhe é dado. 

 
Sr. Dr. Álvaro Amaro da CDU, apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
Diz que quando pediu a palavra tinha arquitectado uma linha de intervenção que vai ter de 

abandonar porque, ao assistir à primeira fase do debate sobre o Orçamento, ficou estupefacto 
com algumas afirmações que foram feitas e que lhe parecem não ser a forma mais séria de 
abordar esta problemática.  

Todos têm o direito de ter opções diferentes, de em exercício de funções executivas ter 
outra responsabilidade. Quando se está na oposição haver um ou outro papel que é necessário 
fazer-se.  O público que está a assistir sabe certamente discernir, do conjunto das intervenções, 
quem fez observações pertinentes, sérias e até sugestões e quem tentou utilizar um conjunto de 
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dados para apostar na máxima: “que uma mentira dá uma volta inteira ao mundo antes que a 
verdade tenha tempo de se vestir”.  

Também há coisas verosímeis porque aparecem nos documentos, mas a verdade é algo 
que tem que ficar muito mais claro e esclarecido e nesse caso há que dizê-la toda.  

Antes de ir à desmontagem de alguns desses argumentos não quer deixar de dizer, 
taxativamente, que lhe parece estar em presença de um documento dos mais bem elaborados 
dos últimos anos e que para além de sério e rigoroso lhe parece exequível, equilibrado e tem 
opções que são sustentáveis, quer financeiramente quer politicamente.  

Há muitas formas de fazer orçamentos e se calhar noutras autarquias mais pequenas o 
mais fácil é inflacionar a receita e depois fazer menos do que se prometeu fazer ou fazer um 
pouco para dizer que se fez alguma coisa dessa parte do todo que é necessário fazer. Neste caso 
o que é possível verificar neste Orçamento é que tem havido, nestes últimos anos não obstante o 
garrote da pressão do deficit e da nova Lei das Finanças Locais, um trabalho sério no sentido de 
programar um conjunto de acções e investimentos que vão fazer a diferença nos próximos anos e 
na qualidade de vida da população do Concelho. 

Se quisermos analisar objectivamente o Orçamento verificamos que a Câmara Municipal 
tem alguma saúde financeira, que não significa que tenha dinheiro a mais, ao contrário de 
algumas autarquias, algumas até do Partido Socialista, e consegue cumprir com alguma margem 
regras de elaboração do Orçamento.  

Isto vem a propósito de um “papão” com que se acena muitas vezes que é o “papão” das 
despesas correntes. Acredita, porque não é adepto da pobreza mental e social, na inteligência dos 
munícipes e cidadãos porque eles certamente sabem que, para ter um Museu aberto ao fim de 
semana, ou para ter uma maior rede de ecopontos, ou uma melhor ou mais ampliada rede de 
saneamento, ou para poderem produzir mais lixo e terem quem o apanhe, para poderem ter 
respostas com serviços que têm que ser cada vez mais ágeis e onde é necessário investir na 
modernização e formação dos trabalhadores, é necessário despesa corrente. Ao contrário do que 
alguns tecnocratas apregoam, a despesa corrente não é o mal de todas as coisas porque, sendo 
bem direccionada e prestando serviços de qualidade, há condições para servir melhor as 
populações. Aproveita para dar um exemplo, que não passará despercebido à maioria dos Srs. 
Membros da Assembleia, que tem a ver com o investimento que é feito na rede de saneamento 
através da Simarsul que sai pelas despesas correntes. Há a sensação que tudo quanto é 
trabalhador é despesa e não serve para nada. Faz-lhe lembrar algumas teses que já ouviu por 
vezes serem afloradas nesta Assembleia que às vezes é preferível não pagar uma hora 
extraordinária a um trabalhador para adquirir serviços ao exterior, que não deixa de ser despesa 
corrente. Há adeptos na aquisição de serviços ao exterior quando isso muitas vezes custa três, 
quatro ou cinco vezes mais e não há a garantia que o serviço fique bem realizado.  

Não ouviu uma palavra, e a única referência que ouviu pareceu-lhe partir de pressupostos 
errados, acerca do papel que é conferido às freguesias. Com efeito as freguesias, através dos 
protocolos de delegação de competências, vêem as suas verbas ser aumentadas porque os 
protocolos são anuais e são actualizados tendo em conta a taxa de inflação. Há uma redução num 
protocolo dos custos indirectos que mereceu aturada discussão e reflexão entre os Executivos das 
Juntas e o Executivo Municipal, e não obstante as dificuldades financeiras as autarquias 
chegaram a um consenso. Isso revela que há uma visão de futuro naquilo que diz respeito à 
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dignificação do papel das Juntas e o reconhecimento daquilo que as Juntas de Freguesia têm 
conseguido fazer e também da aplicação daquilo, que muitos por vezes apregoam mas nem 
sempre fazem a sua aplicação da melhor forma, que é o princípio da subsidiariedade. Exemplo 
disso é a Administração Central que é especialista em enviar para as autarquias locais 
competências sem os respectivos meios. Se hoje as Juntas de Freguesia do nosso concelho têm 
uma intervenção que é reconhecida pelas populações, devem-no, também, à excelente relação e 
à política de descentralização que a Câmara Municipal tem.  

Gostaria de recordar aos Srs. Membros da Assembleia, e aos munícipes presentes, que o 
protocolo dos custos indirectos deve ser único no País e isso deve ser realçado porque é mérito 
da Câmara Municipal que já há anos atrás foi pioneira, como outras autarquias na península de 
Setúbal, na filosofia de descentralização para as Juntas de Freguesia. Neste caso concreto, não 
obstante as dificuldades financeiras, entendeu manter esta filosofia de trabalho que tem claros 
benefícios para a população mesmo quando há uma Junta ou outra que possa perder um 
protocolo. Não entende essa situação como uma derrota, seria uma derrota se trabalhassem mal. 
Se se perde um protocolo e esse trabalho pode ser feito doutra forma, e continuar a satisfazer a 
população, da parte da Junta de Freguesia de Pinhal Novo não é entendido como uma derrota 
porque a vitória está em conseguir continuar a servir o melhor possível a população. 

Quando se falou, e se pediram explicações, acerca de obras que se vão sucessivamente 
adiando ou que se propõem em 2005 e só aparecem em 2009 gostaria de dizer que deve ter 
havido lapso de memória de alguns dos Srs. Membros. É que se esqueceram que quando todos 
foram candidatos às eleições havia um quadro de financiamento das autarquias e que quem 
mudou as regras a meio do jogo foi o Partido Socialista. Era bom que nesta matéria se recordasse 
algumas declarações de Presidentes de Câmara do Partido Socialista acerca desta Lei das 
Finanças Locais. Tenta-se explicar que a redução relativa ao concelho de Palmela tem a ver com 
um menor contributo do Estado por ter maior capacidade de receita própria. Só que esse menor 
contributo do Estado, no concelho de Palmela, não é só visível na transferência das receitas para 
o Orçamento Municipal mas também é visível em todas as matérias que são competência da 
Administração Central e que ano após ano vimos adiadas. Naquilo que à Freguesia de Pinhal 
Novo diz respeito tem mais do que legitimidade para demonstrar o descontentamento pelo facto 
do Posto de Saúde do lado sul, a Variante à EN 252, a regularização da Vala da Salgueirinha, a 
construção do Posto da GNR em Pinhal Novo, e em tantas outras matérias da responsabilidade 
da Administração Central não se ver sequer uma luz ao fundo do túnel. Vêm-se sim algumas 
mentiras que já foram explanadas na comunicação social.  

Ainda acerca desta questão convinha referir outro aspecto que é o empréstimo porque está 
intimamente ligado. Quem alterou as Finanças Locais e está a penalizar o concelho de Palmela foi 
o Partido Socialista. Convém referir que os empréstimos não hipotecam o futuro das finanças 
locais em Palmela e servirão para honrar compromissos e sobretudo compromissos que são 
doseados com as populações. Estas opções são sustentadas financeira e politicamente e está à 
vontade para fazer estas observações porque no ano transacto se absteve na votação do 
Orçamento, só que o trabalho que foi feito neste último ano, em conjunto com as Juntas de 
Freguesia, dá a garantia que têm o que é prioritário. Isso é sentido através do pulsar dos 
contactos frequentes que têm com as associações e comissões de moradores, e desta vez a 
Câmara Municipal fez um trabalho excelente ao considerar as prioridades das Juntas de 
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Freguesia que têm tentado dar resposta aquilo que consideraram fundamental. Ainda acerca do 
menor contributo do Estado no concelho de Palmela quer dizer que este concelho é o que mais 
contribui para o produto interno bruto do País.  

Por isto tudo fica muito feliz de poder votar este Orçamento, ao qual dá o seu apoio 
incondicional, porque está convicto que ao contrário do que já aconteceu no passado estas obras 
serão realizadas não por ser ano de eleições mas porque os projectos existem, porque os 
instrumentos previsionais estão bem elaborados, e porque há uma sustentabilidade financeira que 
vai permitir concretizar esses investimentos.  

Termina dizendo que, infelizmente, através do acordo que o Partido Socialista irá fazer 
com o Partido Social Democrata sobre a revisão da Lei Eleitoral é possível que os presidentes das 
Juntas de Freguesia fiquem sem poderes na Assembleia Municipal e assim vão deixar de poder 
ter direito a voto aquando da votação do Plano de Actividades, Orçamento e PPI. 

 
Sr. Dr. Miranda Lemos do PS diz que gosta de ouvir falar e até se sente um pouco 

embaraçado após a dialéctica acutilante do Sr. Membro Valentim Pinto e do raciocínio quase 
cartesiano do Sr. Presidente da Junta de Pinhal Novo que teve a coragem de assumir que, mercê 
de várias conjunturas, teve a ousadia de se abster na votação do Orçamento em 2006, pelo que 
celebra a sua honradez e frontalidade. Ao abster-se contestou esse Orçamento e houve 
momentos em que se fez substituir para não ser tão visível. Em sua opinião gostava mais que se 
tivesse abstido e tomasse a posição que tomou hoje, frontal, olhos nos olhos e dizer as coisas que 
lhe vão na alma. É a sua verdade que ouviu e que estima enquanto cidadão, mas a sua verdade 
não é absoluta, tem lacunas, erros de afeição, erros de afecto e erros modelados pela opção 
política que respeita, uma vez que o Sr. Dr. Álvaro Amaro está no poder e a sua pessoa na 
oposição.  

Da conjugação destes factores deverá nascer um melhor modelo de governação para os 
munícipes. A isto chama-se viver em democracia: ouvir, partilhar e tentar corrigir a mácula. A CDU 
ouve pouco, mas a oposição vai martelando porque é esse o seu papel e foi para isso que se 
candidataram e assumem isso até ao fim. 

É evidente que não dispondo da verve oratória dos seus antecessores fala ao seu jeito de 
homem simples que nunca foi Presidente de Junta, nunca privou com documentos ponderosos 
mas calcorreou todo o concelho há muitos anos e está na Assembleia há mais de vinte anos.  

É também dessa época, de há mais de vinte anos, que vem uma obra que já hoje foi aqui 
falada: o Mercado de Pinhal Novo. É essa a semente, é essa a política da CDU que ainda 
estamos a pagar agora porque o “mamarracho” ainda lá está. 

Para aligeirar diz que as coisas sérias podem ser tratadas com alegria porque a mensagem 
passa mais fácil e os trabalhos tornam-se também mais fáceis. 

Se o Sr. de La Fontaine fosse vivo e morasse em Palmela teria certamente enriquecido a 
sua obra com duas fábulas: “O gato que comeu os Orçamentos Participativos” e “O elefante 
branco chamado Mercado de Pinhal Novo”.  

A primeira fábula é uma clara alusão à falta de motivação das populações em participarem 
neste modelo, fartas de obras anunciadas e consecutivamente adiadas sem planeamento nem 
credibilidade. É bom não esquecer que a Lei das Finanças Locais foi aprovada este ano e não se 
reporta nem a 2005 nem a 2006. Os investimentos de 2005 sofreram uma redução de dois 
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milhões e quinhentos mil euros, os de 2006 sofreram uma redução de cinco milhões e quinhentos 
mil euros, e ainda não estava em vigor a Lei das Finanças Locais. Mais uma vez a CDU anuncia 
que para 2007 se prevê um aumento de cem mil euros face a 2006 e para 2008 e um aumento de 
três milhões e seiscentos mil euros face a 2007. Acredita que o aumento para 2008 face a 2007 
se vai cumprir em 2009 que é ano de eleições.  

A segunda fábula é o paradigma da governação CDU: faça-se a obra, a oposição só 
incomoda e depois logo se vê. Os custos materiais e humanos estão à vista num processo penoso 
e arrastado em que o comércio tradicional ficou fortemente prejudicado e os cofres da autarquia 
mais vazios. Faltou o planeamento, a justeza das decisões, a visão do futuro. Já então o 
Presidente Carlos Pésinho quis fazer o que fez, e na Assembleia Municipal a sua pessoa foi um 
dos elementos da bancada que disse que a obra era um erro dando voz aos comerciantes que lá 
iriam ser reinstalados e que se opuseram, que fizeram todos os possíveis para que a obra não 
fosse feita nas condições e local em que foi feita. O resultado está à vista, depois de um processo 
extremamente penoso está a gastar-se novamente dinheiro fruto da decisão estratégica da 
política do PCP que vem desde 1975. 

É esta a política do PCP ao longo dos sucessivos executivos, cinzenta, sem rasgo nem 
inovação, mais preocupada em tirar “um coelho da cartola” em períodos eleitorais do que em 
promover o desenvolvimento harmonioso e sustentado do concelho, atraindo mais investimento e 
promovendo a fixação de mais cidadãos através de uma política fiscal inovadora, seja em sede de 
taxas e licenças municipais seja em sede de IRS, e ainda a celebração de parcerias 
público/privadas como é opinião do Sr. Dr. Bracinha Vieira. 

Mas há algo que ultrapassa o cinzentismo e o não levantar poeira da política do PCP. Tudo 
isso se encontra plasmado no Plano e Orçamento para 2008 da Câmara Municipal. 

Face às intervenções dos seus camaradas quer na Assembleia, quer na Câmara 
Municipal, porque são uma equipa coesa e o que é dito na Câmara é dito na Assembleia sem 
necessitarem de cábulas, quer dizer que: 

- este Orçamento é claramente um instrumento de poder onde se premeiam os alinhavos e 
se penalizam os rebeldes. Vejam-se os investimentos previstos para as freguesias: nas urbanas, 
Quinta do Anjo surge em último lugar o que é um facto; nas rurais, Marateca sofre o mesmo 
tratamento. Em plena campanha eleitoral a Sra. Presidente da Câmara afirmou, publicamente, 
que caso ganhasse a Junta de Freguesia de Palmela essa seria contemplada com mais 
protocolos o que veio a acontecer. Protocolos esses que sempre foram negados ao anterior 
Presidente da Junta que era do Partido Socialista. 

- o investimento em apreço que representa menos de vinte e cinco por cento do Orçamento 
é feito à custa de dois empréstimos sucessivos comprometendo o futuro e a saúde financeira da 
autarquia, remetendo o grande esforço do serviço da dívida para 2009. A redução das verbas 
provenientes do Governo central, por força da nova Lei das Finanças Locais, representa menos 
de um quinto dos impostos que este Executivo ainda não arrecadou. A pressão é clara ao 
hipotecar-se com estes empréstimos ou a remeter-se para 2009 e anos seguintes o esforço do 
serviço da dívida. Com as Eleições Autárquicas em 2009 há que mostrar muita obra em pouco 
tempo. Caso a CDU perca, quem ganhar será forçado a implementar uma política restritiva de 
rigor e saneamento financeiro impopular tão ao jeito do PCP. Se a CDU ganhar, a culpa é do 
Governo central e da sua política de contenção e há sempre um bode expiatório. 
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Termina dizendo que se está perante um Orçamento que vê crescer acentuadamente as 
despesas com funcionamento da estrutura municipal, endivida-se para investir em obras há muito 
prometidas, não intervém no presente nem cria soluções de futuro. É um Orçamento injusto, 
desequilibrado e inconsequente, pelo que a bancada do Partido Socialista irá votar contra.       

 
Sr. Presidente da Mesa, pergunta à Sra. Presidente da Câmara se quer prestar algum 

esclarecimento. 
 
Sra. Presidente da Câmara, diz que, apesar de já ser hábito a discussão do Orçamento 

iniciar depois da meia noite, a sua intervenção vai ser mais sucinta mercê das duas intervenções 
excelentes, que foram efectuadas pelos Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia de Quinta do 
Anjo e Pinhal Novo, e que responderam a muitas das questões que foram colocadas. Estas 
intervenções são fruto de uma coesão natural que existe, mas também de um trabalho cuidado 
sobre os documentos que estão em análise e não de reflexões puras e simples sobre muitas 
outras coisas gerais. Sublinha que se vai deter em aspectos concretos que em sua opinião não 
deve deixar passar em claro. 

Em relação ao aspecto focado pelo Dr. Miranda Lemos sobre o valor do investimento do 
Orçamento, quer dizer que se trata de uma análise errada do Orçamento continuar a dizer-se que 
investimento é rigorosamente aquilo que a lei define como despesas de investimento. É errado 
continuar a dizer-se que investimento é apenas aquilo que está definido no PPI. O investimento na 
qualidade de vida das pessoas é a soma do Plano Plurianual de Investimentos com o Plano da 
Actividade Municipal, ou seja o conjunto dos investimentos que se faz no concelho. A soma destes 
dois planos totaliza quarenta e nove vírgula nove por cento do Orçamento ou seja cinquenta por 
cento e não vinte e seis por cento como foi referido. O restante tem a ver com despesas com 
pessoal e com despesas que não vão às Grandes Opções do Plano e que significam dez por 
cento de obras. Em síntese, cinquenta por cento do orçamento é investido na qualidade de vida 
das populações, quarenta por cento em despesas com pessoal e dez por cento para despesas 
não imputáveis às Grandes Opções do Plano e que tem a ver com rendas, funcionamento, luz, 
telefones, etc. Assentar sobre esta grande ideia, independentemente das interpretações e opções 
de cada um, é uma ideia de rigor. É importante transmitir às pessoas que quando se está a cuidar 
da recolha do lixo, a investir no saneamento básico, a fazer transportes escolares se está a 
investir na qualidade de vida das pessoas, e não há nenhum dos Srs. Membros da Assembleia 
que possa dizer o contrário. 

Ainda do ponto de vista mais geral, e sem responder a outras questões concretas, refere 
que já ouviu Presidentes de Câmara do Partido Socialista, com toda a propriedade e numa opinião 
partilhada por si, dizerem que a Lei das Finanças Locais teria que mudar. É impossível continuar a 
dizer que são despesas correntes as que têm claramente a ver com o investimento na qualidade 
de vida das populações. Estas despesas são cada vez maiores porque são cada vez mais as 
competências das autarquias. Ao limite, só as despesas com educação podem levar a que uma 
autarquia não cumpra princípios fundamentais do equilíbrio financeiro e princípios legais a que 
está obrigada no equilíbrio que tem que respeitar entre despesas correntes e receitas correntes. 
Isto pode acontecer e por isso teremos que ser coesos, claros e não demagógicos quando 
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falamos no Orçamento e procuramos dizer aquilo que é investimento e o que é funcionamento, 
porque são duas coisas completamente diferentes.  

Ainda falando das despesas correntes refere que dezoito vírgula quatro milhões de euros 
são referentes a despesas com pessoal. A Câmara de Palmela ao contrário daquilo que seria até 
razoável, se este aspecto não fosse cuidado, com todas as novas competências que têm vindo 
para as Câmaras não tem aumentado o quadro de pessoal, mas não estão livres de o fazer 
nomeadamente na área da Educação. Em 2001 havia novecentos e nove trabalhadores e neste 
momento existem mil e onze trabalhadores. Durante estes anos foram recebidas competências na 
área da Educação e dos Governos Civis, e tem-se tentado trabalhar recrutando o mínimo 
indispensável mas desenvolvendo as competências. Toda a fiscalização que era feita pelos 
Governos Civil passou para as Câmaras bem assim como recrutamento de auxiliares de 
educação para as escolas do 1º. ciclo e para os jardins de infância das escolas do 1º. ciclo e ainda 
o fornecimento de refeições para estas escolas. Consegue-se fazer tudo isto em seis anos 
aumentando apenas cem trabalhadores, o que é significativo relativamente à política que se 
pretende ter em matéria de contratação.  

O crescimento das despesas com pessoal tem a ver com o crescimento brutal de despesas 
que estão associadas ao crescimento dos encargos com a segurança social e com a saúde, 
nomeadamente as comparticipações das autarquias para a Caixa Geral de Aposentações que 
passaram de dez por cento em 2005 para quinze por cento em 2007, que é um crescimento de 
cinco por cento em dois anos. Os encargos com a saúde também são muito significativos uma vez 
que é a Câmara Municipal que suporta os encargos com a ADSE e não o Estado. Não querendo 
pôr em causa a existência de cada vez mais estabelecimentos de saúde de natureza privada, o 
que é certo é que a partir do momento em que os trabalhadores têm esse serviço ao seu dispor 
usam-no. O que se está a verificar é que a Câmara Municipal é frequentemente surpreendida com 
subidas brutais dos encargos com a saúde, uma vez que o Estado não paga os encargos com os 
funcionários das autarquias locais. Este é um aspecto muito importante, e tem aumentado 
brutalmente as despesas com pessoal, porque não é o crescimento do número de trabalhadores 
que levava a este crescimento da despesa. 

Ainda em relação às despesas correntes gostaria de realçar uma outra área de actividade 
que tem muito que ver com a vida da população. Fazem parte destas despesas: 

- as verbas transferidas para as delegações de competências ao abrigo dos protocolos 
com as Juntas de Freguesia; 

- o financiamento do sistema Simarsul que é o sistema intermunicipal que faz todos os 
investimentos que têm vindo a ser realizados no Concelho em matéria de saneamento básico e 
que totalizam muitos milhões de contos; 

- o pagamento à Amarsul que é o sistema que faz a gestão e o tratamento da recolha de 
resíduos; 

- os transportes escolares e a alimentação escolar; 
- a iluminação pública; 
- a remoção dos resíduos sólidos; 
- o subsídio à Palmela Desporto; 
- o apoio ao Movimento Associativo e aos Bombeiros; 
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Apesar de fazerem parte das despesas correntes são investimentos na vida da 
comunidade através do incremento que é dado à actividade das pessoas que de forma 
associativa, solidária, não remunerada e voluntária praticam a cultura, o desporto e servem a 
comunidade. Cultura e desporto são uma obrigação do Estado, e as Associações fazem-no 
livremente, gratuitamente e dão às populações a hipótese de terem acesso à cultura e ao 
desporto.  

Quando se deixar de ter este nível de investimento nas despesas correntes estar-se-á a 
prejudicar fortemente as populações do concelho a não ser que, em alternativa, a Lei mude e 
parte destas despesas passem a ser tratadas e analisadas como despesas de investimento. 

Em relação aos impostos não cobrados, no valor de três vírgula três milhões, é imputada à 
Câmara a sua não cobrança, o que não é a realidade uma vez que as Finanças é que cobram os 
impostos. O que se verifica é que se as pessoas não pagarem, não é possível às Finanças 
transferirem para a Câmara o montante desses impostos. E neste caso a verba referida é imposto 
não cobrado e tem a ver com dívidas às finanças pelos particulares. Por outro lado a Câmara tem 
apoiado as Finanças destacando funcionários para, ao seu serviço, trabalharem nessa tarefa.  

No que respeita às prioridades não gostaria de ser repetitiva mas estas têm vindo a ser 
claras não só neste mandato, como no mandato anterior. O Orçamento volta a assumir e a afirmar 
as mesmas prioridades com uma alteração que continua a estar dentro da área das infra-
estruturas, mas que inverte o investimento entre a rede viária e o investimento no saneamento. A 
primeira prioridade continua a ser a Educação, a segunda o Saneamento e a seguir a Cultura. 
Estas prioridades significam alguma coerência em relação aquilo que tem vindo a ser dito, no 
essencial havia o investimento privilegiado na Rede Viária porque se assumiu que as infra-
estruturas eram o segundo grande bolo de investimento e é isso que continua a ser feito não 
tendo havido nenhuma inversão nessa realidade. 

Em relação à questão levantada sobre o empréstimo de 2008 só reflectir obras em 2009, 
diz que é uma análise que não está correcta. No conjunto de obras do PPI para 2009 verifica-se 
que se vão realizar seis milhões de euros em obras que resultam do empréstimo, enquanto que 
para 2008 estão previstos oito milhões de euros de obras pelo que é incorrecto dizer que se estão 
a guardar as obras para o ano de eleições. As obras irão ser realizadas e os empréstimos 
mobilizados em função da capacidade concreta de realização. Há um tempo natural para lançar 
concursos, para projectos, adjudicar obras e executar obras. Por mais que se queira não se 
consegue executar antes. 

No final do mandato passado foi realizado um conjunto grande de obras, nomeadamente 
na freguesia de Quinta do Anjo. Questiona se tem havido inauguração de obras relacionadas com 
rede viária. Não tem havido porque acharam não ter sentido. Tem significado, e significa, uma 
fatia muito importante do investimento da Câmara Municipal de Palmela nomeadamente durante 
todo o mandato passado onde foi o segundo grande bolo de investimento.  

Em relação à Lei das Finanças Locais diz que se até ao momento prejudica um número 
que não é muito significativo, no conjunto dos trezentos e oito municípios, aguarde-se o ano de 
2009 para ver quantos municípios vão ser prejudicados. Terminado o período da chamada “lei 
travão” é óbvio que a Lei das Finanças Locais vai passar a permitir a transferência de verbas 
muito mais pequenas para um muito maior número de municípios. 
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Quanto às preocupações do futuro e a contracção dos empréstimos, quer deixar claro que 
se há preocupação é justamente a preocupação com a sustentabilidade. Estão absolutamente 
convencidos que irão continuar a governar este concelho durante muitos anos e isso significa e 
implica serem responsáveis e fazerem Orçamentos que não comprometam os Orçamentos dos 
anos seguintes. Em matéria de capacidade de endividamento a Câmara Municipal de Palmela 
com o empréstimo que prevê realizar durante o ano de 2008 vai ter um período mais crítico, em 
relação ao serviço da dívida, no ano de 2009. Mesmo assim no ano de 2009 o serviço da dívida 
será sensivelmente um milhão e novecentos mil euros, quando no ano de 2002 o serviço da dívida 
era um milhão e setecentos mil euros. Não se prevê nenhum hipotecar da capacidade da Câmara 
à conta deste empréstimo, uma vez que se trata de um empréstimo ponderado e que vai permitir 
continuar a fazer o investimento que se considera o mínimo indispensável mas que corresponde 
claramente a uma capacidade de suportar os encargos com a dívida. 

Em relação à intervenção sobre a gestão da autarquia pela mesma força política há muitos 
anos, considera que foi uma apreciação pouco simpática tendo sido usados termos como: 
nomenclatura estática, preguiçosa e incapaz. Não lhe parece que tenha sido essa a avaliação das 
populações, caso contrário presume-se que as populações não tenham capacidade de julgar mas 
têm essa capacidade. Têm demonstrado que no caso da gestão da Câmara Municipal de Palmela 
a CDU tem sabido enfrentar as dificuldades e os desafios. Se este Orçamento tem menos rasgo, 
quer dizer que neste momento não há no país uma maior capacidade de ter visão, de ter rasgo e 
de apresentar políticas e perspectivas para a vida das pessoas e para o desenvolvimento 
económico e do país em geral que permita também às autarquias olharem para o futuro com mais 
confiança. Ainda assim têm confiança no futuro no concelho de Palmela porque quando falam nos 
investimentos para o concelho, fazem-no com confiança. Só que os investimentos não caem do 
céu, acontecem se os territórios também se afirmarem como territórios competitivos e atractivos. 
Em sua opinião o concelho de Palmela tem demonstrado isso. 

Termina dizendo que podendo não ter a participação que gostariam que tivesse, o projecto 
do Orçamento Participativo significa uma grande frontalidade e uma grande vontade de enfrentar 
as pessoas num cenário onde, para além das dificuldades da Câmara Municipal de Palmela há 
dificuldades gerais na vida das pessoas que leva a que estejam frequentemente muito zangadas 
com tudo e só têm como interlocutor directo as Câmaras Municipais e os seus Autarcas. O 
Orçamento Participativo, com as limitações que possa ter, significa um projecto de diálogo e 
relacionamento directo com as pessoas no quadro dos projectos de participação que defendem e 
praticam em várias áreas da actividade municipal.  

  
Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação 

tendo sido aprovada por maioria, com 14 votos a favor da CDU, 6 votos contra do PS e 5 
abstenções (4 PSD e 1 BE). Aprovado em minuta. 

 
Sr. Faustino Santos do PS, apresenta declaração de voto dizendo que participou 

enquanto Presidente de Junta na elaboração de algumas áreas do Orçamento. Logo na hora 
assumiu a sua posição dizendo que se perde demasiado tempo a discutir situações de índole 
política e não se discute de forma forte e debatida os números do Orçamento em si. Como 
independentemente decidiu fazer prevalecer essa sua faculdade pelo que, sendo membro da 
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bancada do PS há muito anos, não quis ser o elemento da falta de unidade no partido, que nunca 
será, mas tem o dever de fazer uma declaração de voto dizendo que retirando a parte política 
encontra-se plenamente enquadrado como homem na outra parte e aí teria outra posição de voto 
que não seria de aprovação mas a abstenção. Deste modo entendia que não dando viabilidade 
também não criaria obstáculos. Quem deve julgar o executivo municipal são as populações 
aquando das eleições e não a sua pessoa, que enquanto Presidente de Junta de Freguesia de 
Marateca se julga mais penalizado. 

 
 
 

 3 – Aprovação de Protocolos de Delegação de competências nas 
Juntas de Freguesia do Município de Palmela, para o mandato 2005 a 
2009, Actualização e Republicação 
 

 Sr. Presidente da Mesa, pergunta à Sra. Presidente da Câmara se pretende aduzir algum 
esclarecimento à proposta apresentada. 

 
Sra. Presidente da Câmara, diz que aguarda pedidos de esclarecimento. 
 
Sr. Presidente da Mesa, pergunta quem quer intervir na discussão deste ponto. 
 
Sr. Carlos Guinote do BE, refere que no ano transacto votou contra estes protocolos pelo 

que pretende corrigir a sua posição, que considerou um erro e não faz mal em o assumir. Deste 
modo irá votar favoravelmente. 

 
Sr. Dr. Valentim Pinto da CDU, considera que os princípios da subsidiariedade e da 

proximidade se devem materializar nos acordos e nos protocolos que algumas Câmaras, e a 
Câmara de Palmela tem sido das Câmaras pioneiras nesta matéria, têm vindo a desenvolver. Este 
princípio traduz-se em mais eficácia relativamente aos meios utilizados para atingir os resultados 
e dão sentido político mais aprofundado às freguesias.  

Exemplo disso é a freguesia de Quinta do Anjo que recebe do fundo de financiamento das 
freguesias apenas cento e três mil euros enquanto que dos protocolos com a Câmara de Palmela 
recebe cinco vezes mais.  

Considera que os protocolos devem obedecer sempre a princípios de racionalidade, ou 
seja quando em cada protocolo em concreto e em cada Junta em concreto é mais eficaz para as 
populações ou não o é. Não deve ser considerado nem um prémio nem penalização, deve ser a 
tradução dessa avaliação e desse diálogo que se tem feito, e se fez mais uma vez, entre a 
Câmara e as Juntas de Freguesia relativamente a essa avaliação. Deve-se avaliar quais os 
protocolos a manter e quais os que se devem retirar ou recusar.  

Concretamente em relação a Quinta do Anjo houve um acordo no sentido de que a 
Câmara avocasse o protocolo dos espaços verdes, da recolha dos monos e que atribuísse um 
novo protocolo de gestão dos mercados.  
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Refere que estavam a ter alguma dificuldade em relação ao cumprimento do protocolo dos 
espaços verdes por ausência de trabalhadores na área da jardinagem, embora tivessem vindo a 
desenvolver outros trabalhos alternativos que de algum modo podiam compensar as verbas que 
estavam a receber e que teriam que se traduzir em obra. Foram feitos alguns espaços verdes 
novos e manutenção de ajardinamentos, no entanto consideraram não havia condições para a 
manutenção do protocolo. Em relação à recolha de monos foi entendido que a gestão pela 
Câmara, com a concordância da Junta, deste protocolo nas três freguesias com maior densidade 
populacional poderia aumentar a capacidade negocial da Câmara junto das empresas que viesse 
a contratualizar. De qualquer das formas teve oportunidade de, durante o processo de 
negociação, colocar algumas dúvidas em relação à tradução no terreno da avocação do protocolo 
tendo em conta que isso implicava um grande acompanhamento do trabalho, que as Juntas de 
Freguesia pela maior proximidade o podem fazer melhor, na convicção de que o protocolo com a 
centralização nas três freguesias terá resultados positivos. No entanto está convencido, e deseja, 
que no final dum ano da avocação destes protocolos seja feita uma avaliação. Caso se chegue à 
conclusão que com a avocação não se obtiveram os melhores resultados para a população 
espera que a decisão possa ser revista. Existe uma abertura da parte da Junta de Freguesia 
porque é no diálogo e no consenso que os protocolos são negociados mas também uma atitude 
de expectativa relativamente aos resultados e à avaliação que for feita no final do ano e que 
possam levar à manutenção da actual situação ou à reavaliação e eventualmente a uma nova 
descentralização e atribuição desses dois protocolos à Junta. São processos dinâmicos e não 
definitivos e aquilo que hoje é decidido não será necessariamente aquilo que no próximo ano 
poderá ou não ser mantido. Mesmo com a retirada do protocolo da recolha dos monos a Junta de 
Freguesia de Quinta do Anjo, logo a seguir à de Pinhal Novo e praticamente com os mesmos 
valores de Poceirão, mais verbas recebe. Com o protocolo da recolha dos monos era a freguesia 
que mais verbas tinha atribuídas pelos protocolos de descentralização pelo que a sua retirada se 
reflectiu não só em termos de receitas como a nível orçamental. 

 
Sr. Faustino Santos do PS, em relação ao protocolo de recolha dos monos diz que era 

um protocolo que já vinha a reivindicar há cinco ou seis anos porque era fundamental para a 
Marateca.  

Refere que têm o protocolo há cerca de seis meses, foram feitos investimentos em 
máquinas e viaturas, tendo já sido recolhidas mais de cento e dez toneladas de monos. Era óbvio 
que a Junta de Marateca tinha razão em querer este protocolo e espera que até final de mandato 
consiga mais um que é o das pequenas reparações na rede viária municipal, uma vez que será 
um benefício para as populações e uma economia para a Câmara.  

 
Sr. Presidente da Mesa, não havendo mais intervenções neste ponto coloca a proposta à 

votação tendo sido aprovada por unanimidade, com 25 votos a favor (14 da CDU, 6 do PS, 4 PSD 
e 1 BE). Aprovado em minuta. 

 
 
 



 

 

  

     

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PALMELA 
         

Mandato 2Mandato 2Mandato 2Mandato 2005/2009005/2009005/2009005/2009    

 
 

 
 

40 

 4 – Empréstimo Bancário de Médio e Longo Prazo 2007- alteração 
do nº. 2 da Cláusula 1º. do contrato com o Banco Espírito Santo – visto 
do Tribunal de Contas de 12/06/2007 

 
Sr. Presidente da Mesa, pergunta à Sra. Presidente da Câmara se pretende aduzir algum 

esclarecimento à proposta apresentada. 
 
Sra. Presidente da Câmara, diz que aguarda pedidos de esclarecimento. 
 
Sr. Presidente da Mesa, pergunta se alguém quer intervir neste ponto. 
 
Sr. Engº. Fernando Nascimento do PSD, tendo em conta a documentação que foi 

distribuída solicita esclarecimentos acerca das razões que levaram à alteração do empréstimo. 
Pergunta se foi a Câmara que previu os valores previsionais e quem é que se atrasou na 
execução dos investimentos. 

Em sua opinião estas duas situações são da responsabilidade da Câmara Municipal e que 
leva a que agora esteja a ser apreciado um novo empréstimo. 

Com o impacto deste outro empréstimo as propostas revelam um decréscimo do 
investimento em cento e quarenta e cinco mil euros de arruamentos e infra-estruturas e uma 
previsão que falhou em seiscentos mil euros para mais no mercado municipal de Pinhal Novo. A 
previsão também falhou em cento e setenta mil euros a mais nas infra-estruturas da rua 5 de 
Outubro.  

Deixa o alerta para que em futuras avaliações previsionais o erro não seja tão grande e a 
Câmara, caso seja da sua responsabilidade, não se atrase nestes investimentos para que não 
tenha que se alterar as propostas iniciais de investimento.  

 
Sr. José Manuel Silvério do PS, diz que houve uma alteração de quarenta por cento no 

projecto financeiro do mercado municipal de Pinhal Novo. Estava previsto um milhão e meio de 
euros e passou para dois milhões e cem mil euros, ou seja mais seiscentos mil euros. Acha que o 
executivo deveria e tem obrigação de fundamentar essa alteração na Assembleia, definindo o tipo 
de complexo de serviços que vai ser instalado no mercado. Trata-se de um projecto que não irá 
servir só os habitantes de Pinhal Novo mas de todo o concelho, também pela sua centralidade. 
Tem algumas dúvidas quando a Câmara aprova mais três superfícies comerciais e como é 
possível conjugar com os interesses de exploração de quem for trabalhar no mercado.  

 
Sr. Carlos Vitorino do PSD, diz que faz todo o sentido a crítica que a Sra. Presidente fez 

ao Sr. Presidente da Assembleia e à Mesa por se começar a discutir o Orçamento à meia-noite. 
Refere a sua participação na reunião da Assembleia Metropolitana de Lisboa realizada hoje, em 
que estiveram presentes membros das Assembleia Municipais da Área Metropolitana e que em 
todas elas este tipo de sessões decorrem em duas ou três reuniões. Se estamos aqui até esta 
hora é por responsabilidade da Mesa e do Sr. Presidente que não pode agora fazer ar de sono. 
Os assuntos são para ser debatidos e esta questão devia ser discutida em conferência de líderes 
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no sentido de dividir a sessão em duas reuniões tal como o regimento e a lei permitem e como 
todos os Presidentes das Assembleias fazem. 

Em relação ao ponto em discussão diz que algumas das críticas já foram apontadas pelo 
seu colega de bancada Fernando Nascimento. No entanto o PSD consciente da necessidade das 
obras vai viabilizar a proposta porque acham que, com razão em muitas das críticas que foram 
feitas, com razão em relação ao facto de se estar quase em ano de eleições como foi referido por 
alguns Srs. Membros da Assembleia, as obras são necessárias e as populações necessitam 
delas.  

Gostaria ainda de realçar a obra do mercado municipal de Pinhal Novo porque é algo que 
enquanto força política se têm debatido e espera que seja desta e que vá a tempo. Na altura em 
que o mercado encerrou provisoriamente só havia uma superfície comercial e actualmente 
existem mais e vão existir ainda mais. As pessoas desabituaram-se de ir ao mercado e voltar a 
criar o hábito vai ser difícil. Por erro grosseiro da CDU no passado, corre-se hoje o risco de se ter 
um investimento bastante avultado sendo que a utilidade do mesmo pode vir a ser posta em 
causa pela sua não utilização. 

 
Sr. Dr. Miranda Lemos do PS, diz que tem acompanhado ao longo destes últimos trinta 

anos o desenvolvimento de Pinhal Novo, desde a época em que havia pinhal até agora onde só 
há betão fruto da política da CDU. E não é a política da Sra. Presidente da Câmara agora eleita, 
que muito estima e respeita, mas a política do PCP. E essa política torna-se patente quando 
Carlos de Sousa é arredado de Setúbal, quando uma deputada ousa falar não alinhadamente e é 
despedida. De facto este é cimento da coesão do PCP. 

Não se pode falar do mercado de Pinhal Novo branqueando a obra subjacente que não 
acautelou o futuro e depois redundou numa tenda de beduínos e agora é um esforço aduzido para 
a Câmara Municipal ao fazer o novo mercado. É esta a política da CDU, é esta a política 
despesista da CDU. Neste momento há um esforço da Sra. Presidente que reconhece mas não o 
pode desenquadrar duma linha, de um contínuo que é o contínuo do PCP. Recorda também todos 
os problemas que aconteceram com a construção da piscina municipal de Palmela. Também não 
se pode esquecer da obra do tapete entre Palmela e Volta da Pedra que passados quinze dias 
teve que ser aberto pelas inúmeras roturas havidas ao longo do percurso. Essa é a política da 
CDU que leva à contracção de empréstimos. 

Foram aduzidos os argumentos que a bancada do Partido Socialista tem sobre o 
Orçamento 2008 e a partir deste momento acham que não devem interferir nem inviabilizar o que 
é a política da CDU que foi validada pelo sufrágio dos munícipes pelo que se irão abster na 
votação. 

 
Sr. Presidente da Mesa, gostaria de referir que a questão levantada pelo Sr. Carlos 

Vitorino da possibilidade da sessão ser feita em dois dias é recorrente porque todos os anos se 
diz a mesma coisa. A sessão começa meia hora mais tarde, o período de antes da ordem do dia é 
largamente ultrapassado, apesar de tentar abreviar as intervenções, e quando se chega à 
discussão da Ordem do Dia é já bastante tarde. A culpa é de todos e não só do Presidente da 
Mesa da Assembleia.  

De imediato dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara para esclarecimentos. 
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Sra. Presidente da Câmara, diz que tem que esclarecer duas coisas.  
Em primeiro lugar refere que não está a ser contraído um novo empréstimo. Este 

documento vem à Assembleia Municipal pelo facto de se terem introduzido novas obras, e retirada 
uma no empréstimo que tinha sido aprovado no ano transacto. Se isso não tivesse acontecido não 
haveria necessidade de ter voltado à Assembleia. No essencial são alterações que decorrem das 
diferenças entre os valores estimados para os investimentos que ainda não têm processo rigoroso 
ou adjudicação e que leva a ter que haver alterações nos montantes globais.  

O mercado de Pinhal Novo tem uma diferença mais significativa por uma razão diferente 
que é a própria filosofia do mercado. Quando se decidiu introduzir a componente de serviços, 
nomeadamente a área para os Correios, a área para serviços que são trezentos metros 
quadrados e a área para a Loja do Cidadão com a oferta de instalações. Tudo isto para dar à ideia 
de mercado a de um conjunto de serviços que servem a população mais do que aquilo que o 
próprio mercado pode vender, fez com que o projecto da fase inicial em que se estimava um 
milhão e quinhentos mil euros para a fase do projecto concreto com o novo valor. 
Independentemente dessa questão ainda há a hipótese das obras que vêm ao empréstimo 
poderem não ser totalmente financiadas pelo empréstimo, ou seja uma parte poder financiada por 
receita própria do Orçamento que não significa alteração do valor global do projecto. 

 
 Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação 

tendo sido aprovada por maioria, com 19 votos a favor (14 CDU, 4 PSD e 1 BE) e 6 abstenções 
do PS. Aprovado em minuta. 

 
 
 

 5 – Participação da Câmara Municipal de Palmela na criação da 
“Associação de Municípios para a Constituição do Sistema 
Intermunicipal de Abastecimento de Água em Alta para a Região de 
Setúbal” e aprovação de Projecto de Estatutos 
 
 Sr. Presidente da Mesa, pergunta à Sra. Presidente se quer aduzir alguma questão. 
 

Sra. Presidente da Câmara, diz que aguarda pedidos de esclarecimento. 
 
Sr. Presidente da Mesa, pergunta se alguém quer intervir neste ponto. 

 
 Sr. Engº. Fernando Nascimento do PSD, gostaria de saber qual é a vantagem que a 
Câmara Municipal tem em pertencer a esta Associação uma vez que julga saber que a autarquia 
não tem deficiências ao nível da captação e distribuição de água em alta. 
 Em relação à gestão da água e garantia de exploração e uso racional e eficiente dos 
recursos hídricos da região pergunta se a Câmara de Palmela não está gerir racionalmente os 
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recursos. Em sua opinião a gestão a nível da rega dos espaços verdes poderia ser mais eficaz, 
mas por si só esta situação não justifica a entrada de Palmela na Associação. 
 Quanto à defesa da gestão pública municipal pergunta se não se pratica já um tipo de 
modelo de gestão pública municipal em Palmela. 
 Também lhe faz um pouco de confusão a inclusão do município de Setúbal na Associação 
porque o modelo deles é uma gestão municipal pública, ou seja um modelo diferente. Se foi 
concedida uma concessão não vê como poderá fazer parte dum sistema que se quer de gestão 
pública municipal. 
 Refere ainda a questão dos custos para uma situação que à partida não lhe parece que a 
Câmara Municipal necessite. 
 Pergunta se a Câmara Municipal por si só não conseguirá cumprir os pontos já referidos e 
que a Associação se propõe cumprir. 
 Outra questão que o preocupa é a atribuição da coordenação, promoção de estudos, 
projectos, planos e acções no domínio da captação e do abastecimento de água. Não se pode 
criar uma Associação com vista à coordenação da captação, isso não faz sentido se não se 
estudar a hidrogeologia subterrânea. Acha que a Associação poderia alterar os estatutos neste 
ponto e haver mais rigor porque é muito vago.  
 
 Sr. Carlos Guinote do BE, diz que acompanhou um Fórum sobre Água dos autarcas da 
Península e tem estado atento à tendência e apetite que as águas têm para o sector privado. 
 Alegra-o a intervenção do Sr. Membro Fernando Nascimento que vem a favor da 
manutenção dos serviços de água dirigidos pela Câmara. No entanto não percebe qual a intenção 
da mudança porque as Águas de Portugal preparam-se para entrar neste negócio e em bolsa. Ao 
entrar em bolsa o domínio das águas facilmente se percebe que vai ficar em mão dos privados. 
 Desta forma mostra a sua preocupação e não vê qualquer razão para a mudança porque 
acha que está muito bem na Câmara. Se há algum problema que de futuro impeça a Câmara de 
ter condições de o fazer deve ser explicado porque em sua opinião a água não deve ser 
privatizada. 
 
 Sr. Presidente da Mesa, informa que, a pedido da Sra. Presidente da Câmara, será o Sr. 
Vereador José Charneira a prestar esclarecimentos. 
 
 Sr. Vereador José Charneira, apresenta cumprimentos a todos os presentes. 

De imediato informa que a proposta em discussão é só para que a Câmara possa aderir à 
criação de uma Associação de fins específicos que desenvolverá todos os estudos necessários 
para a eventual criação, ou não, da empresa intermunicipal de abastecimento e distribuição de 
água em alta. A actual legislação das Associações não permite que a Associação dos Municípios 
da Região de Setúbal, porque não tem esse fim específico, possa desenvolver esses estudos. 

A maior parte das questões colocadas pelo Sr. Membro Fernando Nascimento serão 
respondidas à posteriori quando se decidir a entrada na empresa, porque neste momento o que 
está em causa é a constituição da Associação de fins específicos. 

Em relação à questão colocada pelo Sr. Carlos Guinote diz que percebeu a questão ao 
contrário, porque esta Associação pretende criar uma empresa intermunicipal cujo capital é todo 
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dos municípios e será gerida pelos municípios. É a oposição às empresas multimunicipais que 
têm cinquenta e um por cento das Águas de Portugal e é aí que reside o problema. Tal como foi 
dito no Fórum da Água são contra a privatização da água e valor da água pública municipal. Esta 
é a forma de evitar a privatização da água pública municipal em oposição ao sistema 
multimunicipal.  

 
 Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação 

tendo sido aprovada por maioria, com 20 votos a favor (14 CDU e 6 PS) e 5 abstenções (4 do 
PSD e 1 BE). Aprovado em minuta. 

 
Sr. Presidente da Mesa, aproveita para desejar um Feliz Natal e votos de muita saúde a 

todos os presentes.  
 
 Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a sessão cerca das 02,40 

horas do dia 21 de Dezembro de 2007, tendo sido lavrada a presente acta, que eu Maria Amélia 
Colaço Fragoso Ludovina das Dores redigi e subscrevi. 
 
 
 
 

      Palmela, 21 de Dezembro de 2007 


