
 

 

  

     

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PALMELA 
    

Mandato 2005/2009Mandato 2005/2009Mandato 2005/2009Mandato 2005/2009    
         

 
 

 
 

1 

 
ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PALMELA  

 
REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2008  

 
 

ACTA Nº  23 
 
 
 
 Aos vinte e nove dias do mês de Janeiro de dois mil e oito, pelas 21,25 horas, no Auditório 
da Biblioteca Municipal em Palmela, realizou-se uma sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal do Concelho de Palmela, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 

 
Ponto Único – Apreciação e deliberação sobre as iniciativas legislativas de 
alteração da Lei Eleitoral para as Autarquias Locais e regime de 
funcionamento e competências dos Órgãos Autárquicos  
 
 

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.  

 
 

Feita a chamada verificou-se a falta de: 
 

• Sra. Cristina Ruivo da CDU 
• Sr. António Couchinho Cardoso do PS 

 
Presentes, em representação do Executivo Camarário: 
 

• Sr. Vereador Adilo Costa 
• Sr. Vereador José Braz Pinto 
• Sr. Vereador José Carlos Sousa 
• Sr. Vereador Octávio Machado 
 

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

• Sra. Carla Cristina Monteiro justificou ausência à sessão de 20.12.2007, por motivo 
de doença, tendo a falta sido considerada justificada. 
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• Sra. Cristina Ruivo justificou ausência à sessão de hoje tendo a falta sido 
considerada justificada. Fez-se substituir pelo Sr. José Conceição Pato que se 
encontra presente. 

 
 Relativamente à presença do executivo informa que não estão presentes a Sra. Presidente 
da Câmara e o Sr. Vereador José Charneira por se encontrarem ausentes, em trabalho, em 
Bruxelas e a Sra. Vereadora Adília por motivos de saúde. 
 
 Por se tratar de uma sessão extraordinária não haverá lugar à intervenção do público, pelo 
que de imediato dá início ao período da Ordem do Dia. 

 
 
 

 Ponto Único – Apreciação e deliberação sobre as iniciativas legislativas 
de alteração da Lei Eleitoral para as Autarquias Locais e regime de 
funcionamento e competências dos Órgãos Autárquicos  
 

 Sr. Presidente da Mesa, diz que entendeu convocar esta sessão porque considera o 
assunto de importância relevante e porque gostaria de ouvir as opiniões das várias bancadas. 
Espera que se tome uma deliberação e atitudes que definam o papel da Assembleia. 

Informa que tem em seu poder 3 Moções: uma de sua iniciativa, outra do Bloco de 
Esquerda e outra do Partido Socialista. 

De imediato passa a ler a Moção de sua iniciativa 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 (15 CDU, 5 PS, 4 PSD e 1 BE). 
 
Sr. Domingos Rodrigues da CDU, propõe que a Moção seja enviada ao Governo e ao Sr. 

Presidente da República. 
 
Sr. Dr. Miranda Lemos do PS, propõe que sejam apresentadas todas as Moções e só 

depois se passe à discussão. 
 
Sr. Presidente da Mesa, pensa não ser essa a melhor metodologia mas aceita a sugestão 

pelo que solicita ao Sr. Carlos Guinote que apresente a sua Moção. 
 
Sr. Carlos Guinote do BE, apresenta 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) 
 
Sr. Dr. Miranda Lemos do PS, apresenta Moção que ficará apensa à acta. 
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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).  
De imediato dá início à discussão das três Moções. 
 
Sr. Carlos Guinote do BE, diz entender que as Moções não devam ser votadas em 

conjunto.  
 
Sr. Presidente da Mesa, informa que a discussão será conjunta mas a votação será 

individual. De imediato pergunta quem quer intervir na discussão das Moções. 
 
Sr. Carlos Guinote do BE, gostaria de destacar uma frase da Moção apresentada pelo PS 

que é a seguinte: “ … a maior capacidade do Presidente eleito…”. Com a nova lei, o Presidente 
passou a ter mais capacidades, ou seja, é ele só a decidir, a escolher os seus membros, a 
destituir. Para os cidadãos em geral isto chama-se “um pouco de ditadura”. Todos conhecemos 
muitas capacidades destas ao longo da história, pelo que a Moção do Partido Socialista é de 
rejeitar porque diz que há aspectos da nova lei que poderão vir a ser aperfeiçoados. É necessário 
saber quais.  

O Bloco de Esquerda não tem qualquer tipo de problema em dizer os aspectos que 
precisam de ser aperfeiçoados nas Moções de Censura, nos Orçamentos, no período de reuniões, 
na formação de comissões, e é preciso que o Partido Socialista não se esconda atrás duma 
palavra muito bem intencionada.  

O Partido Socialista e o Partido Social Democrata, que não podem ser afastados desta 
discussão, invocam muito a governabilidade mas será que já houve alguma dificuldade para as 
Câmaras administrarem os seus concelhos? Desde que foi instituído o poder local democrático 
contam-se pelos dedos, as Câmaras que caíram ou tiveram dificuldade em administrar os seus 
concelhos.  

Gostaria de chamar a atenção dos Srs. Membros do PS e do PSD para o facto de nas 
últimas eleições em Lisboa, o PS teve vinte e nove vírgula quarenta e dois de votos e elegeu seis 
vereadores não tendo ficado com maioria absoluta. Com esta nova lei, o PS elegeria pelo menos 
nove, e é aqui que está a questão porque o PS e o PSD querem dominar o poder local um pouco 
por todo o lado, e assim vão afastando outros partidos da disputa e a fiscalização, ficando com 
poder absoluto. Deste modo pergunta porquê mais governabilidade? Neste projecto-lei é um só a 
mandar. 

Para terminar gostaria de dizer que por esta lei que é agora proposta as oposições 
perderiam duzentos e quarenta e dois vereadores, facto pelo qual o Bloco de Esquerda está 
contra. 

 
Sr. Dr. Miranda Lemos do PS, diz que todos têm que ter a consciência do órgão a que 

pertencem, que é a Assembleia Municipal, tal como é referido na Moção por si apresentada.  
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A lei é um projecto que ainda não está aprovado e está a ser discutido em sede própria, 
que é a Assembleia da República. Em relação às alterações previstas, o diálogo ainda está em 
aberto a todas as forças políticas.  

Há que ter consciência do nível de competência da Assembleia Municipal, e foi com base 
nesse pressuposto que se tentou transportar para estes trabalhos o facto do diálogo não estar 
encerrado. Enquanto representantes concelhios da força política que governa o país tiveram a 
humildade de, na Moção, dizer que o assunto não está encerrado e que o processo negocial ainda 
está aberto. 

Pelo contrário o Sr. Carlos Guinote, enquanto representante do Bloco de Esquerda, tem a 
arrogância de ser o dono da verdade propondo como norma definitiva as situações referidas na 
sua intervenção. No essencial não dirimiu nada que contrariasse a Moção apresentada pelo PS 
que é o reflexo do que se está a passar na Assembleia da República. 

Para terminar e dirigindo-se ao Sr. Carlos Guinote diz que estão neste órgão de peito 
aberto tendo a noção exacta de que “o sapo quando incha muito rebenta”. São membros da 
Assembleia Municipal e não deputados da Nação, pelo que têm que fazer sentir às instâncias 
superiores aquilo que sentem enquanto autarcas eleitos, em grande proximidade com as 
populações, e não devem ser o sapo que incha demasiado e vá rebentar por excederem as suas 
capacidades. Neste órgão tem que se fazer o debate do concelho e os vários debates do concelho 
irão enriquecer o debate da Nação e é isso que se pretende. 

 
Sr. Dr. Bracinha Vieira do PSD apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
Em sua opinião esta reunião tem como finalidade contribuir para a reflexão de um certo 

número de projectos-lei que estão neste momento em discussão na Assembleia da República, 
sobre a alteração do sistema de governo municipal. 

Vai fazer algumas reflexões em nome pessoal uma vez que esta é uma matéria onde há 
algumas divergências de carácter transversal em todos, ou quase todos, os partidos políticos. 
Sente que mesmo no Partido Socialista e no Partido Social Democrata, que são os patrocinadores 
desta iniciativa legislativa, há divergências uma vez que nalgumas regiões do país há “choro e 
ranger de dentes” e noutras há “uma satisfação mitigada”. 

Analisando o projecto-lei verifica que não sendo um projecto perfeito, tem virtudes em 
termos da racionalização da governação municipal a par de algumas insuficiências que irá 
apontar. 

Tal como já foi referido nas Moções apresentadas este projecto de alteração vem facilitar a 
formação de maiorias absolutas no executivo. Em sua opinião vem facilitar a formação de 
maiorias absolutas em certas condições, ou seja desde que não haja na Assembleia Municipal 
três quintos de votos que inviabilizem a formação desse executivo. Não é um sistema que dê “de 
bandeja” a quem chegar em primeiro lugar na votação para a Assembleia Municipal a garantia 
absoluta que pode formar o governo municipal. 

Tanto quanto sabe são relativamente raros em Portugal, cerca de vinte, os casos em que 
há o exercício de poder municipal em executivos sem maioria absoluta. São casos marginais que 
são uma raridade e por isso não são a regra. 
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Neste projecto-lei existem dois princípios que conseguem harmonizar-se relativamente. 
Por um lado há um maior presidencialismo porque há um reforço da personalização do poder local 
na pessoa do Presidente da Câmara sobretudo visível, a seu ver, na possibilidade de ele escolher 
livremente de entre os eleitos para a Assembleia Municipal, os seus vereadores. Em sua opinião 
tem algumas vantagens porque tem que haver uma relação de confiança com os vereadores. Tem 
ideia de casos, em várias autarquias, em que o Presidente da Câmara perdeu a confiança num ou 
nalguns vereadores, muitas vezes por razões partidárias locais e outras vezes por razões que têm 
a ver com interesses autárquicos bem ou mal interpretados. Compreende que o Presidente da 
Câmara queira poder remodelar o executivo para manter pessoas da sua confiança como 
vereadores. Por outro lado, o projecto-lei procura também reforçar os poderes do órgão 
deliberativo Assembleia Municipal, nomeadamente os poderes de fiscalização e até transformar 
este órgão num pequeno parlamento local. Este projecto de lei procura criar um parlamentarismo 
racionalizado a nível municipal. 

Recorda-se que há dois anos ou três quando esta lei foi discutida pelo Partido Socialista e 
pelo Partido Social Democrata a proposta do PS era no sentido de que o executivo fosse 
monocolor. O PSD negociou e procurou fazer triunfar a tese de que as minorias estivessem 
representadas no executivo por uma razão fundamental: a maior parte da capacidade de um 
partido da oposição num município vem da presença de um elemento, ou elementos, no executivo 
municipal. Sem isso a sua capacidade de receber informação e fiscalizar fica muitíssimo 
debilitada. Este é o sentido da convergência do Partido Socialista com o Partido Social Democrata 
depois da discussão deste ponto que inicialmente não fazia unanimidade.  

Em relação aos Presidentes de Junta há uma questão que considera muito séria. Não o 
repugna no projecto-lei que os Presidentes de Junta não tenham um duplo voto por sistema, mas 
há um aspecto que considera completamente inegociável, que é a possibilidade e a necessidade 
de poderem votar matérias que são essenciais para o município e para as suas freguesias como é 
caso do Orçamento municipal, o Plano de Actividades e a Conta de Gerência. Essas são matérias 
em que não é concebível que os Presidentes de Junta não possam intervir ao mesmo título que 
um membro da Assembleia Municipal. Em sua opinião a legislação a aprovar deverá considerar 
este ponto. 

Em relação aos projectos apresentados pela CDU e pelo Partido Popular gostaria de 
realçar duas propostas apresentadas pela CDU que acha interessantes: a criação de uma 
Comissão Permanente da Assembleia Municipal como órgão de acompanhamento permanente do 
executivo que servirá de ligação entre o executivo e a Assembleia Municipal e a criação de um 
gabinete de apoio a cada grupo municipal da Assembleia.  

Embora muitos Presidentes de Câmara pelo país fora tenham um enorme protagonismo, 
por vezes até excessivo, pensa que o novo sistema de governação municipal não vai dar origem a 
uma espécie de bonapartismo municipal nem alterar muito as coisas.  

Nunca foi, nem é, um partidário incondicional de maiorias absolutas, elas acontecem e 
podem ter vantagens e defeitos. Em toda a Europa há coligações governamentais que funcionam 
muito bem e até melhor do que governos de países onde há maiorias absolutas. A maioria 
absoluta não é uma “árvore de sésamo” da boa política. 
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Em conclusão, pensa que esta lei é uma lei imparcial e vai beneficiar a CDU no distrito de 
Setúbal, eventualmente também o Partido Socialista, vai beneficiar o PSD em regiões do norte, 
interior e centro litoral. Cada um tira algum benefício em novas regiões e é penalizado em outras, 
que a seu ver é indesmentível. É uma lei que não distorce os mecanismos da representação 
embora tenha notórias insuficiências que dividiram profundamente os partidos e até as famílias. 
Dentro da divisão que perpassa pela sociedade portuguesa existem algumas dúvidas que têm 
sido discutidas e que se irão repercutir na posição de voto em relação à Moção da Assembleia 
Municipal. Foi também por esse motivo que o PSD não apresentou nenhuma Moção. 

  
Sr. Engº. Fernando Nascimento do PSD apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
Refere que a sua intervenção incide principalmente sobre a Moção apresentada pelo 

Partido Socialista. Tendo em conta o texto apresentado é sua opinião que não se trata de uma 
Moção mas sim uma declaração de opinião. Ora os restantes partidos não poderão votar uma 
declaração de opinião do Partido Socialista porque não são socialistas. Apesar de ter sido aceite à 
discussão não deveria ser colocada à votação devido ao seu conteúdo que fala em nome do 
Partido Socialista e não em nome da Assembleia Municipal.  

 
Sr. Dr. Valentim Pinto da CDU apresenta cumprimentos a todos os presentes.  
Em relação à proposta de lei em discussão, mas já aprovada na generalidade pelo Partido 

Socialista e pelo Partido Social Democrata, diz que tem que ser vista à luz de um contexto mais 
alargado daquilo a que Pacheco Pereira chamava há dias de “ o centrão de interesses instalado 
no país”.  

Está a falar-se da tentativa de criação de um bipartidarismo, uma espécie de volta atrás na 
monarquia no período de rotativismo, com dois partidos a dominarem como uma oligarquia a vida 
política nacional.  

Este projecto-lei que será aprovado na especialidade, pela maioria de dois terços que o PS 
e PSD têm na Assembleia da República, é apenas o início do processo porque o objectivo 
seguinte é aplicar o mesmo princípio à Assembleia da República reduzindo as “franjas” políticas 
incómodas. Deste modo estes dois partidos ficarão com uma espécie de oligarquia política do 
sistema democrático português.  

É também neste contexto que esta lei tem que ser vista porque está a assistir-se a um 
vaivém entre PS e PSD na distribuição dos cargos políticos na administração pública, nas 
empresas públicas, a transição de responsáveis de instituições bancárias públicas para privadas e 
vice-versa, ou seja uma falta de ética total e absoluta que descaracteriza a democracia naquilo 
que ela tinha de essencial. É a descaracterização da vida política portuguesa que estes dois 
partidos estão a tentar fazer que ser discutida como uma questão política central 
independentemente de questões que são importantes mas que não são centrais.  

Actualmente noventa por cento das Câmaras têm maioria absoluta o que significa que só 
uma minoria tem maiorias relativas, e mesmo essa minoria tem estabilidade e só num por cento 
dessas autarquias é que tiveram eleições intercalares nalguns casos até por divergências dentro 
do partido, como é o caso da Câmara de Lisboa. Se o argumento da governabilidade é um 
argumento essencial na democracia, que em sua opinião não é, tem como expoente máximo a 
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ditadura porque aí não há contraditório nem há oposições. A falácia da governabilidade é uma 
falsa questão demonstrada quer pela estatística quer pela política pois trata-se de uma 
convergência de um bloco central de interesses já referido anteriormente. No fundo reduz 
fortemente o pluralismo, a participação e descaracteriza a democracia portuguesa. Mesmo o facto 
de haver maiorias relativas nalguns executivos não tem de desresponsabilizar essas maiorias, 
porque a população sabe que sendo maioria relativa é aquele partido concreto que tem a maioria. 
A desculpabilização que a oposição pode dificultar a governação não tem colhido porque as 
populações sabem distinguir e por isso nem é sequer um bom argumento. Isto obriga a que os 
partidos que ganham as eleições tenham que encontrar consensos mais alargados com os 
partidos da oposição. 

Esta lei tem elementos que são duma injustiça e dum absurdo completos. As maiorias 
artificiais absolutas criam-se mas, dentro delas, ainda há absurdos extremos como é o caso duma 
Câmara onde um partido ganhe por noventa por cento e a oposição tenha dez por cento, 
signifique em termos de resultados do número de vereadores o mesmo que numa autarquia onde 
um partido ganhe com cinquenta e um por cento e a oposição quarenta e nove. 

Quando de uma forma falaciosa se diz que há um reforço dos poderes da Assembleia 
Municipal, e o projecto-lei do PCP é nesse sentido, não é necessário alterar a lei porque podem-
no ser com a actual lei. Não é correcto dizer-se que em contrapartida ao presidencialismo tem-se 
o reforço da Assembleia Municipal. Também quando se diz que o executivo pode ser derrubado 
pelo menos com três quintos dos membros da Assembleia é uma falsa questão porque apenas 
em quatro Câmaras do país é que esta rejeição poderia neste momento ter efeito, e estes 
números foram revelados por Rui Oliveira e Costa que é um homem ligado ao PS. 

Não concorda com o Sr. Dr. Bracinha Vieira quando este diz que os vereadores têm que 
ser da confiança política do Presidente porque não são funcionários ao contrário do que acontece 
com os dirigentes da administração pública que têm que estar em consonância com a linha 
política em vigor. O Presidente da Câmara não é um superior hierárquico de um vereador, não se 
confunda porque estamos perante um órgão colegial. Não tem que haver confiança política 
porque a diversidade e pluralidade de opiniões nunca fez mal a ninguém, seja quem for que 
estiver em maioria. Esta situação é vista numa óptica de justiça política e não a nível distrital.  

Em relação aos Presidentes de Junta está de acordo com a opinião do Sr. Dr. Bracinha 
Vieira, porque trata-se de uma retirada dos poucos poderes que as Juntas têm e a própria Lei das 
Finanças Locais continua a ignorar o papel importante de proximidade e de primeiro interlocutor 
com as populações. O não poder participar na votação do Orçamento é minorizar as Juntas de 
Freguesia.  

São homens insuspeitos como António Barreto, membro do PS e ex-ministro da 
agricultura, que diz que esta lei é uma “lei canalha”. 

Termina dizendo que, tal como o Dr. Bruno Vitorino do PSD que na Câmara do Barreiro 
votou a favor da Moção apresentada pela CDU, neste órgão o PSD com a independência 
intelectual e política que tem reconheça que esta lei é injusta já que no PS, infelizmente, não 
espera alteração devido à ambiguidade da sua posição e não assume politicamente se estão a 
favor ou contra a proposta. 
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Sr. Carlos Vitorino do PSD apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
Diz que o Partido Social Democrata é um partido com uma essência fundamentalmente 

democrática que perfilha opiniões divergentes e os seus militantes têm a vantagem de não 
estarem condicionados pelo centralismo democrático. Por esse facto pertence à linha que critica 
esta lei que em sua opinião é uma lei “tipo bacalhau” porque não é carne nem é peixe.  

Se se fosse adoptar e defender o modelo presidencialista de governo em que o Presidente 
de Câmara escolheria o seu governo de entre os elementos da Assembleia Municipal, e poderia 
fazer remodelações de modo próprio, e na Assembleia existisse esse reforço de competências, 
que ainda está em aberto, não veria inconveniente em discutir esse modelo. O que critica nesta lei 
é que cria nos municípios maiorias super reforçadas e desvaloriza artificialmente a vontade dos 
eleitores. Deste modo tem que ser melhorada e muito. Quanto às contas apresentadas pelo Sr. 
Carlos Guinote, em relação à Câmara de Lisboa, pensa que está enganado.  

Poder-se-ia avançar para um modelo presidencial em que a Assembleia Municipal e aí sim, 
como o Sr. Dr. Bracinha Vieira já referiu, teria uma Comissão Permanente e um 
acompanhamento, e uma função diferente daquela a que as Assembleias Municipais estão 
habituadas a desempenhar. Não se poderia continuar a ter uma Assembleia Municipal como a 
nossa em que as comissões não funcionam porque ninguém as convoca, em que apesar das 
instalações que existem actualmente teria que haver um reforço substancial das mesmas com 
gabinete de apoio, em suma teria que ser transferido dos gabinetes da Câmara Municipal o mote 
de funcionamento democrático das instituições e da oposição. 

Em relação à Moção do Partido Socialista é de facto complicado porque, como disse o seu 
colega Fernando Nascimento, não vão poder votar porque uma Moção tem que ter uma conclusão 
e nesta isso não acontece. 

 No que concerne à Moção apresentada pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal se 
fosse votada ponto a ponto teria uma votação favorável da sua parte nos pontos a) e c), em 
relação ao ponto b) acha que é um modelo que pode ser discutido e que se a opção fosse um 
executivo como é o governo seria viável. 

Termina referindo uma questão que foi levantada pelo Sr. Membro Valentim Pinto dizendo 
que não acredita que partidos como o Partido Social Democrata, fundado por Francisco Sá 
Carneiro, e o Partido Socialista, fundado por Mário Soares, democratas de primeira ordem que 
lutaram pela consolidação da democracia em Portugal, fossem numa óptica de querer afastar 
outros partidos na cena política. Podem ter a certeza, da sua parte, que se assim fosse lutaria 
dentro do PSD até às últimas consequências pela não efectivação desse facto porque todos os 
partidos fazem falta à democracia e faz mais falta um pequeno partido dentro do sistema 
democrático do que fora dele. Se alguns, eventualmente, pensam assim pensam mal e se calhar 
são esses que estão no sítio errado. 

 
Sr. Presidente da Mesa, refere que tem mais duas inscrições e que para ajudar à reflexão 

gostaria de deixar uma pequena nota. 
Infelizmente ainda não é conhecida a posição oficial da ANMP, mas esteve na passada 

semana numa reunião do Conselho Fiscal da Associação e o sentimento que se colheu na 
reunião, onde estavam Presidentes de Câmara e de Assembleia Municipal, quer do Executivo 
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quer do Conselho Geral é de que, com tanta coisa importante que há para alterar e mudar no país 
porque é que se vai mudar uma coisa que tem funcionado tão bem. 

 
Sr. Carlos Guinote do BE, diz vai votar favoravelmente a Moção apresentada pelo Sr. 

Presidente da Mesa apesar de haver algumas coisas com que não concorda no projecto-lei do 
PCP, porque o que importa é o que os une e que é muito.  

Em relação à intervenção do Sr. Dr. Miranda Lemos gostaria de lembrar que na última 
sessão da Assembleia o Sr. Membro José Manuel Silvério a propósito da sua intervenção sobre o 
referendo do Tratado de Lisboa disse que “… ainda talvez tenha uma desilusão …” o que quereria 
dizer que ainda talvez o Partido Socialista fosse propor ao Governo um referendo. Há pessoas 
bem intencionadas e o Sr. José Manuel Silvério estava bem intencionado, só que quem está de 
fora e anda nestas lides há muito tempo percebe pela conversa do Sócrates que aquilo não iria 
dar em referendo porque havia um jogo comum na Europa contra o mesmo.  

O Sr. Dr. Miranda Lemos diz que a lei ainda está em discussão e não está encerrada, o 
que é uma boa vontade da sua parte porque o PS e PSD estão a entender-se em relação aos 
círculos uninominais. O PSD propõe entre cento e sessenta e cento e oitenta deputados e o PS 
diz duzentos, e assim se vão entendendo porque é o bipartidarismo que faz o que os partidos 
querem e isso tem que ser dito e repetido.  

Já se habituou a ouvir o Sr. Dr. Bracinha Vieira, com a delicadeza e boa vontade própria, 
mas não concorda que a lei seja imparcial quando é bem parcial.  

O Sr. Carlos Vitorino diz que se enganou nas contas o que é irrelevante uma vez que a lei 
diz que quem tiver o maior número de votos tem a maioria. Com esta nova lei a oposição só vai 
poder ter cinco membros em doze. Para uma Câmara como a do Porto que elege dez membros a 
oposição só vai ter quatro, em Câmaras em que se elegem oito a oposição só vai ter três e isto 
está na lei proposta pelo PS e pelo PSD.  

 
Sr. Engº. Carlos Martins do PS apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
Voltando à essência das Moções gostaria de dizer duas ou três coisas. Não consegue 

compreender a agressividade da intervenção do Sr. Membro Valentim Pinto, que a seu ver não é 
uma pessoa de onde vêm bons exemplos porque ainda recentemente abandonou os trabalhos de 
uma reunião democrática porque não lhe convinha o que lá estava a ser discutido. Não lhe parece 
que gritar muito alto dizendo que é pela democracia e os outros pela ditadura seja correcto, 
quando pertence a um partido que sobre ditaduras muito teria que ser dito. Muitas das coisas que 
referiu poderiam dar um serão político muito interessante do ponto de vista da agressividade 
política, e até da discussão política do ponto de vista teórico, mas que nada tem a ver com o 
assunto em discussão.  

Acha engraçado que alguns dos Srs. Membros que são muito exemplares do ponto de 
vista de não ligarem muito a estas coisas, e acharem que toda esta problemática deve ser 
discutida com muita seriedade e rectidão, se preocupem muito com os números e discutam se é 
mais um ou menos um deputado, se ganham mais poderes ou ficam com menos poderes, só que 
depois as culpas recaem no Partido Socialista e no Partido Social Democrata porque partilham o 
poder e fazem os jogos de interesse. Efectivamente isso é uma questão verdadeira, mas os outros 



 

 

  

     

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PALMELA 
    

Mandato 2005/2009Mandato 2005/2009Mandato 2005/2009Mandato 2005/2009    
         

 
 

 
 

10 

partidos em vez de combaterem essas situações misturam tudo e só se preocupam com 
pequenos pormenores, o que é revelador. 

A discussão que se gerou afastou-se muito das Moções, sobretudo da Moção que o 
Partido Socialista apresentou e da Moção que a CDU e o PCP apresentaram. Em relação à 
Moção do Bloco de Esquerda, que pensa que é um grande paladino da democracia e um grande 
defensor da “classe operária e do povo” em geral, diz coisas como: “… a aprovação de uma 
qualquer Moção de censura num órgão como a Assembleia Municipal pode derrubar o executivo.” 
Isto é o que o BE defende e é esta a democracia do BE. Ainda há outra questão que é 
paradigmática que se prende com uma Assembleia Municipal e um Executivo Municipal com um 
trabalho desgastante, complexo e que leva a grandes reflexões, ouvindo os cidadãos e os 
munícipes em reuniões para preparar o Orçamento e Plano de Actividades, poder ver as opções 
desse trabalho alterado por uma qualquer Assembleia de Freguesia. Discorda radicalmente 
destes pontos de vista e se esta é a democracia do Bloco de Esquerda estão conversados. 

Quanto à Moção do PCP/CDU considera uma Moção relativamente inócua discordando 
dela porque nada acrescenta. Dá alguns alertas muito gerais com os quais podem estar de acordo 
mas mais uma vez falta-lhe qualquer coisa, e esta é uma questão que já anda a dizer há muito 
tempo. Ao Partido Comunista faz-lhe falta avançar para mais qualquer coisa, para um tipo de 
sociedade do século XXI.  

Daí que, ao contrário do que o PCP acha, em sua opinião a Moção do Partido Socialista 
nem é má de todo porque aponta para questões que são importantes. Estão perante novos 
desafios, novos modelos de desenvolvimento e para isso é preciso ter uma nova forma de 
organização que precisa ser encontrada uma vez que não há modelos perfeitos. Há duas 
questões centrais na Moção que em opinião do PS são as que estão à volta de tudo o que deve 
ser a nova lei autárquica, independentemente dos acertos de pormenor que tenha que ser feitos. 
São elas um Executivo eficaz, coerente, com força política, com responsabilidade perante os 
cidadãos e a maior responsabilização do órgão fiscalizador. São necessárias estas duas 
centralidades para que o poder autárquico possa ter outro tipo de intervenção nos desafios que se 
colocam actualmente à sociedade. Estamos num distrito onde são colocados desafios 
importantíssimos para as próximas dezenas de anos e onde é preciso uma nova visão da 
organização autárquica. É esta pequena nuance que divide os dois partidos e não outras de 
carácter político geral. Com as fraquezas que possa ter, e não tem dúvidas que o Partido 
Socialistas tem as suas forças e as suas fraquezas mas admite-as, têm a coragem de dizer que a 
nova lei autárquica acrescenta aquilo que eram situações anteriores. A Moção ora apresentada é 
uma Moção de apoio à quinta nova lei autárquica que agora é modificada. 

 
Sr. José Manuel Silvério do PS apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
Diz que quando se faz uma nova lei esta não deve ser para servir os interesses dos 

políticos sejam eles governantes, autarcas ou partidos. Esta nova lei defende o mesmo modelo de 
eleição do Parlamento da Assembleia da República que uma vez escolhido é dali que sai o 
Governo do país. Esta nova lei não vem aumentar custos para o erário público, antes pelo 
contrário, diminui os custos nos trezentos e oito concelhos do país com eleitos a partir de um 
único órgão.  
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Refere que por várias vezes hoje se ouviu falar de falta de representatividade e dá como 
exemplo algumas Assembleias Municipais do país em que metade ou mais dos seus eleitos, são 
Presidentes de Junta, sendo os restantes eleitos directamente, o que altera o sentido de voto dos 
cidadãos.  

Com a nova lei, o Presidente fica com toda a responsabilidade política da Câmara e com 
maior autonomia no entendimento prévio com o seu partido. Em caso de necessidade de 
mudança ou incompatibilidades, o Presidente pode sempre escolher os Vereadores dentro do 
quadro da Assembleia Municipal. Também na nova lei os poderes de fiscalização da Assembleia 
Municipal são reforçados, situação tantas vezes pedida pelos autarcas, muitos deles da CDU, e 
fica com maior poder e uma maior responsabilidade política dado ser a única oposição política à 
Câmara.  

Esta nova lei vem alterar também o estatuto do direito de oposição, Lei 24/98 de 26 de 
Maio, e que diz no seu artº. 3º., ponto 2: “São também titulares do direito de oposição os partidos 
políticos representados nas Câmaras Municipais desde que nenhum dos seus representantes 
assuma pelouros, poderes delegados ou outras formas de responsabilidade directa e imediata 
pelo exercício das suas funções executivas.” Em muitos municípios os Presidentes têm dito que o 
fazem por obrigação. Também em muitos municípios há membros da Assembleia Municipal que 
ficam limitados no mandato para que foram eleitos por decisões dos membros do seu partido nos 
Executivos. 

É convicção do Partido Socialista que com esta nova lei tanto a Câmara como a 
Assembleia Municipal aumentarão qualitativamente as suas quotas de prestação de serviço 
público. 

Ao Sr. Membro Valentim Pinto, que passa o tempo a atirar pedras ao Partido Socialista, 
quer dizer que o que o preocupa é que não se dignifiquem as instituições. Refere que no dia 15 de 
Janeiro de 2007, na Assembleia de Freguesia de Poceirão, o Sr. Presidente da Junta ao ser 
questionado pelos membros da Assembleia sobre a não colocação de questões e necessidades 
da freguesia, a exemplo do que fazem outros Presidentes de Junta do seu partido, respondeu e 
está exarado em acta que “… a Assembleia Municipal é uma palhaçada…” e “… na Assembleia 
Municipal vê-se um grande espectáculo sem pagar bilhete …” Esta é a forma como a CDU 
dignifica as instituições e se disserem que não é verdade torna pública a situação porque é mais 
grave do que o que aconteceu na Assembleia de Viseu quando o Presidente Fernando Ruas disse 
para se apedrejar os fiscais. É esta a propaganda da CDU que diz uma coisa e faz outra, isto é 
que o preocupa e gostaria de ver da parte do Sr. Presidente da Assembleia algum comentário 
sobre a matéria uma vez que é a dignificação das instituições que está em causa. 

 
Sr. Presidente da Mesa, refere que não vai aceitar mais inscrições para além das que 

chegaram à mesa pelo que passará à votação das Moções assim que terminarem.  
 
Sr. Dr. Álvaro Amaro da CDU, diz que é curioso que depois de se ter ouvido estas últimas 

intervenções, que falam em Moções inócuas e faltar qualquer coisa ao debate político, de se falar 
em respeito, em ética, em coerência, em agressividade, que foram bons exemplos.  
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Continua a faltar muita coisa à discussão quando se está num órgão que exerce a 
democratia (o poder exercido pelos seus representantes). É disso que se está a tratar, este 
casamento que pode ser que dê em divórcio, nalguns casos e nalguns distritos, em torno da 
tentativa de alteração da lei eleitoral. O que aqui está em causa são os contornos e a qualidade da 
nossa democracia e para onde a queremos levar. 

De acordo com as últimas intervenções houve pessoas que ficaram muito incomodadas 
com a excelente intervenção do seu camarada Valentim Pinto que trabalhou o articulado dos 
vários projectos de lei, que apresentou questões concretas às quais os Srs. Membros do Partido 
Socialista não ousaram responder nem comentar. Ainda não ouviu uma palavra sobre o estatuto 
de menoridade que querem conferir aos Presidentes de Junta, do que pensam até em termos 
constitucionais se é passível ter nos órgãos democráticos membros de assembleia de primeira e 
de segunda, nem sobretudo sobre valores e ideias a que os socialistas estivessem ligados.  

Tem o prazer de ser amigo de muita gente do Partido Socialista, até daqueles com quem 
tem algumas contendas políticas num debate franco e aberto e que procura manter num tom de 
respeito.  

Também tem tido possibilidade de conversar com alguns autarcas do Partido Socialista 
sobre a lei, e é pena que nos vários aparelhos partidários as bases sejam cada vez mais 
distanciadas da decisão o que é preocupante porque pode haver vassalagem a alguns dos 
“barões” dos partidos, todos sem excepção, que podem estar a condicionar e até desmotivar a 
participação de muitos dos seus eleitos e dos seus quadros na vida política. 

O que aqui está em causa é uma tentativa de distorção clara do sistema político 
democrático e não consegue perceber como é que se pode defender que a vontade da população 
não seja respeitada. A vontade da população só é respeitada se houver respeito pela regra da 
proporcionalidade e é isso que enforma o nosso sistema constitucional. Sabe que os partidos do 
bloco central não têm poupado esforços para tentar fazer um “constituícidio”, ou seja matar a 
constituição a pouco e pouco mesmo sem fazer revisões, até ser um documento sem valor e 
puramente decorativo. Com este sistema corre-se o risco de ver muitas minorias a governarem 
em maioria, o que é contra tudo aquilo pelo qual muitos portugueses lutaram. A qualidade da 
democracia mede-se pela forma como se respeitam as minorias e se promove a participação das 
pessoas na coisa pública. Uma lei que conduz a esta distorção só pode ser uma má lei. 

Espanta-o o facto de a Moção apresentada pelo Partido Socialista não ser uma Moção 
mas sim uma declaração de voto que também é agressiva para a CDU e não indo de encontro à 
matéria em análise. Por este facto se alguém tem que dizer que falta alguma coisa é a CDU que 
esperava ver explanado na Moção algo sobre o que o Partido Socialista defende. Pelo contrário 
verificam que são lançadas quatro questões muito interessantes:  

• Governabilidade -  já perceberam que a democracia dá muito trabalho e que o 
Partido Socialista considera que a democracia pode ser um tampão à 
governabilidade; 

• Transparência, eficiência e inovação – inovação para introduzir ideias velhas? Isto 
é um retrocesso de muitos anos para muitas gerações pelo que lhe parece haver 
algumas confusões entre o essencial e o acessório. 
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 Referem ainda a questão dos custos, se há um problema de custos o melhor é encerrar 
tudo e acaba-se a democracia. É fácil passar o lugar comum para as pessoas e dizer que há 
deputados a mais, há autarcas a mais, há assembleias a mais, há reuniões a mais, há orçamentos 
participativos a mais, há tudo a mais. A democracia é sempre insuficiente e tem que se continuar 
a tentar e alargar todos os mecanismos de participação e é isso que pode conduzir a um futuro 
melhor para as pessoas senão elas vão continuar a distanciar-se da actividade política e da coisa 
pública, porque isto não pode ficar reduzido a meia dúzia de pessoas que se acham mais dotados 
do que os outros para decidir. 
 Mais uma vez se verifica que os ideais são muito opostos, porque o Partido Socialista acha 
que uns são predestinados para governar e outros para serem governados. A CDU pensa de 
forma diferente porque acha que se deve promover a participação das pessoas e dar lugar e voz 
aos vários movimentos de opinião e há que consensualizar estratégias e programas para governar 
em conjunto quando for caso disso. 

Esperava um pouco mais deste debate, não se vai referir aos aspectos técnicos dos 
projectos uma vez que o seu camarada Valentim Pinto foi precioso sobretudo nas alusões que fez 
a alguns ilustres pensadores que foram companheiros de luta pela liberdade durante muitos anos, 
faltando apenas referir Manuel Alegre e as suas opiniões acerca desta lei, pese embora os 
caminhos e tomados terem sido diferentes como é o caso de António Barreto. É sintomático que 
fundadores de diversos partidos, nomeadamente do Partido Socialista, estejam hoje tão atónitos 
quanto a generalidade da população portuguesa que já viveu experiências democráticas contra 
este quase “golpe de estado” que se quer fazer. É nisto que deveríamos todos estar a pensar 
também e não em defender este ou aquele projecto porque se é do partido do Governo ou da 
oposição. Esta discussão deveria ser verdadeiramente desapaixonada dos “coletes” dos partidos 
que cada um tem para se ver que o que está em causa é a democracia. Em sua opinião não há 
uma Moção que seja mais coerente e eticamente humilde, que a Moção apresentada pela CDU 
porque é a que corresponde à matéria que está a ser discutida.  

Termina felicitando o Sr. Presidente da Mesa por ter convocado esta Assembleia porque 
ainda há quem considere estas discussões infrutíferas que não o são e ainda há um longo 
caminho a percorrer. A democracia faz-se e consolida-se percorrendo esse caminho. 

 
Sr. Domingos Rodrigues da CDU, diz que uma parte da sua intervenção já foi feita pelo 

seu camarada Álvaro Amaro pelo que não irá referir questões de fundo sobre a Moção, mas 
gostaria de deixar duas questões para reflexão de todos.  

Já foi referido pelo Sr. Dr. Bracinha Vieira que deveria ser feita uma reflexão sobre a 
matéria e a CDU trouxe a esta Assembleia a sua opinião em forma de Moção alertando para o 
perigo que é para a democracia esta alteração à lei.  

Também já estão habituados a que cada partido tenha a sua opinião mas gostariam de 
transmitir ao Partido Socialista que lições de democracia não dão nem ao Partido Comunista nem 
aos elementos que compõem a CDU.  

Podem ter opiniões divergentes porque têm experiências e aceitam-nas porque é assim na 
política, mas não aceitam que ao longo do tempo alguns do tempo do fascismo aparecem hoje 
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como muitos democratas a tentar dar lições de democracia àqueles que sempre lutaram pelos 
direitos das populações. 

A Moção apresentada pelo Presidente da Assembleia Municipal, e subscrita pela CDU, 
corresponde à realidade daquilo que é a posição do partido.  

Curiosamente não sabe o que há-de chamar ao documento apresentado pelo Partido 
Socialista, se é uma resolução, se moção, se outro tipo, dado o seu teor. Deveria ser um 
documento em que se apresentassem ideias e não se entrasse em críticas ao Partido Comunista. 

 O PSD não apresentou ideias mas expôs as suas opiniões nas intervenções feitas, sendo 
que a CDU subscreve algumas delas sem qualquer problema.  

A Moção do Partido Socialista deveria ser um documento com coerência, para análise, que 
até poderia ser feita em conjunto e de forma aprofundada, mas não o é. Para a CDU é um recado 
trazido como obediência àqueles que fazem estas leis. 

Em relação à Moção apresentada pelo Bloco de Esquerda a bancada da CDU vai-se 
abster porque considera que apesar de haver um grande esforço existe um ponto que levanta 
muitas dúvidas em relação à matéria em discussão. Trata-se das Moções de Censura que no 
actual quadro normativo não têm qualquer consequência e que o Bloco de Esquerda defende que 
a aprovação de uma Moção desta natureza, aos órgãos executivos por maioria absoluta dos 
membros do órgão deliberativo dê lugar à dissolução dos órgãos executivos com novas eleições. 

Para terminar gostaria de dizer que podem acusá-los de anti-democratas, de malcriados, 
mas há uma coisa que não os podem acusar que é: de não darem a cara pelos direitos das 
populações.  

 
Sr. Dr. Miranda Lemos do PS, diz que ao longo de vinte anos que pertence a este órgão 

sempre teve uma postura para que o mesmo fosse um órgão digno onde houvesse debate de 
ideias. 

Diz que é socialista e defende os princípios básicos da solidariedade e da democracia, 
porque acredita na liberdade, porque não acredita nas ditaduras do proletariado, porque acredita 
que não existem “sóis” que iluminam o mundo e porque acredita nos homens. É socialista porque 
acredita no debate, na troca de ideias e porque tem obrigação de ouvir os outros. 

Nesta discussão tem a obrigação de colher os melhores ensinamentos, não traz a verdade 
porque não é seu detentor mas acredita que há sítios por onde não vai. 

Refere que na bancada da CDU houve três intervenções perfeitamente distintas, duas 
ouviu com muita atenção e a outra muito virada para o seu próprio umbigo que fala em contra pé 
em tudo aquilo que pratica. Em democracia não se fala, pratica-se, age-se no dia a dia. Como não 
se tem consideração pelos órgãos de soberania, pelos órgãos autárquicos, não se merece essa 
auto-credibilidade que é invocada e posta na mesa. É uma credibilidade que não se oferece mas 
que se ganha e quando se descredibiliza órgãos autárquicos perde-se credibilidade e capacidade 
de intervir democraticamente e não se é democrata. Não reconhece ao Sr. Membro Dr. Valentim 
Pinto capacidade nenhuma de o convencer em termos de democracia e participação autárquica, 
mas ouve-o com muita atenção e por vezes muito vergastado politicamente ao Sr. Dr. Álvaro 
Amaro que tem um discurso coerente balizado pelas perspectivas do seu partido e pela sua 
ideologia que tenta respeitar e ouvir. Tira o chapéu ao Sr. Domingos Rodrigues velho militante do 
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PCP, que é do tempo de antes do 25 de Abril que muita gente hoje já esqueceu ou faz por 
esquecer, apesar de por vezes representar alguma cristalização que é merecedor de todo o 
respeito porque viveu momentos em que muitos não ousaram viver. Não comunga do seu 
raciocínio, da sua praxis, mas respeita-o profundamente. 

O que separa as duas bancadas é uma questão de dioptrias, de ver mais longe, ver para o 
futuro, criar os mecanismos de desenvolvimento, de bem-estar, estabilidade e perspectivas de 
futuro para o concelho. Está a falar do concelho e não da nação, por isso se todos os concelhos 
assim interviessem talvez tivessem uma nação melhor. Acha que se deveriam perder alguns 
tiques a favor do concelho, a favor de todos, a favor da coisa pública. 

O Sr. Presidente da Assembleia, e muito bem, na qualidade de presidente do órgão 
convoca uma sessão extraordinária para discussão do projecto-lei em apreço.  

Por sua vez o PSD entendeu não apresentar nenhuma Moção porque não existe 
unanimidade nos seus membros em relação à questão.  

O PCP apresenta uma Moção e quem não votar favoravelmente não está com as 
populações.  

O PS questionou-se sobre a apresentação de um documento tipicamente estruturado 
enquanto Moção uma vez que ainda se está na fase de apreciação de um projecto-lei. Deste 
modo entenderam que deveriam passar a mensagem de que não estão enfeudados, não prestam 
vassalagem mas defendem os princípios indelevelmente tal como referido pelo seu camarada 
Carlos Martins. O que não está expresso decorre do facto de serem um partido aberto e exemplo 
disso é a posição tomada pelo Sr. Presidente da Câmara de Lisboa ao ter dito que não 
concordava com este projecto-lei.  

O discurso e a maneira de estar na vida política são muito diferentes de há vinte anos 
atrás, e é com uma velocidade exponencial que as coisas se passam. Se não tivéssemos a 
capacidade de ver ao longe ficaríamos fora da carruagem e por isso há que criar situações de 
futuro, de desenvolvimento e foi isso que o Partido Socialista quis expressar na Moção 
apresentada. 

Lamenta profundamente que isso tenha remetido a um jogo político de Moções, porque 
deveriam ter a capacidade de encontrar o que os une em vez se degladiarem naquilo que os 
divide a bem das populações. 

Diz que todos têm que perder tiques à excepção do Bloco de Esquerda que os deve 
manter porque é a prova de que existe. 

Gostaria que, em assuntos que são nucleares e transversais ao país e ao concelho em 
particular, tivessem a capacidade de, independentemente de quem ganha o quê, conseguir dar o 
golpe de asa para encontrar as soluções que viabilizassem e tornassem o futuro expectável e 
melhor para as populações. Era interessante ter-se defendido e debatido esta lei de uma forma 
cartesiana inicialmente e a parte ideológica e conceptual ficaria para depois. Por vezes não nos 
ouvimos e não ouvimos os outros e queremos ouvir a nós mesmos e não somos coerentes para 
agredirmos a bancada que está à frente. O Bloco de Esquerda é igual a si mesmo porque só tem 
uma pessoa, o PSD neste momento tem as mesmas dificuldades que o PS, acrescidas das 
clivagens internas a nível da bancada, e por fim a CDU que também tem clivagens mas que 
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ninguém dá por elas porque anda tudo escondido mas que também não é preocupação para os 
outros. 

Para terminar a sua intervenção diz que o Partido Socialista não pode votar a Moção da 
CDU nos termos em que está expressa e por maioria de razão não irá votar positivamente a 
Moção do Bloco de Esquerda. 

 
Sr. Dr. Valentim Pinto da CDU, em relação aos comentários efectuados pelo Sr. José 

Manuel Silvério, tem a dizer que neste momento já não o irritam mas divertem-no. Acha que o seu 
sentido provocatório está a ultrapassar um bocado os limites da razoabilidade, do bom senso e 
mesmo do respeito pessoal pelo que terá que provar aquilo que acabou de dizer com a cópia da 
acta da Assembleia de Freguesia.  

Em relação à questão da agressividade da sua intervenção diz que foi feita num tom 
coloquial e normal dentro duma Assembleia. Não houve agressividade na sua intervenção mas 
sim incómodo político na bancada do PS, pelo que acha deselegante e desnecessário este tipo de 
chicana pessoal que não vale pena. A sua intervenção foi política, com fundamentos políticos, não 
houve agressividade pessoal e nem sequer houve agressividade na forma de exprimir as suas 
opiniões. Acha que foi um acto gratuito e mais uma vez refere que se pensam que o estão a 
condicionar pelo contrário ainda lhe estão a dar mais motivação. Este tipo de atitude da bancada 
do PS está a ser contraproducente e não estão a ser politicamente inteligentes. 

Em relação ao conservadorismo do PCP, tem a dizer que quem defende o 
conservadorismo é o PSD e o PS que defendem uma sociedade injusta, assente em princípio de 
desigualdade e que continua a explorar a acentuar a exploração dos trabalhadores. É contra esta 
sociedade que o PCP está e que o PSD e PS defendem. O PCP defende o fim da exploração num 
modelo que teve erros, desvios e insuficiências mas o capitalismo não é fim da sociedade nem da 
história para bem da humanidade. O PSD e o PS continuam agarrados ao modelo conservador e 
não o PCP que continua a apostar na transformação e na mudança da sociedade e acredita que é 
possível uma sociedade sem exploração. O PSD e o PS entendem o contrário e que a exploração 
é uma inevitabilidade, é uma espécie de movimento de rotação da terra, não há leis da física e há 
algumas que são imutáveis, enquanto que as leis sociais são mutáveis por força dos movimentos 
populares, políticos e sociais. 

Refere ainda a analogia infeliz feita pelo Sr. José Manuel Silvério que comparava um 
executivo do Governo a um executivo camarário. Num executivo do Governo é onde se discutem 
questões ideológicas e doutrinárias e onde era impensável que um colectivo dum executivo do 
Governo tivesse um ministro do PCP, outro do PS, outro do PSD, porque aí se discutem opções 
para as quais tem que haver coerência quer se esteja em acordo ou em desacordo. Num 
executivo camarário as questões de natureza doutrinária não se colocam a esse patamar. O 
discutir-se questões no âmbito dos espaços verdes, da iluminação pública, da rede viária são 
opções também políticas mas são sobretudo questões de sensibilidade pessoal, de perspectivas 
individuais de avaliar o problema e não questões de natureza doutrinária. Comparar a 
homogeneidade que deve haver num executivo do Governo com um executivo camarário é uma 
questão falaciosa. Tanto num executivo camarário como num executivo de uma Junta a 
diversidade é possível, é desejável e não traz menos eficácia ao resultado desse mesmo órgão. 
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Termina a sua intervenção lendo uma transcrição que diz: “… não é preciso um grande 
esforço para ver o que esta lei vai produzir. A Câmara desaparecerá como órgão colegial 
passando apenas a ser o Presidente mais os seus homens de confiança. Com isso desaparece 
também o controle endógeno que hoje é proporcionado pela composição plural da Câmara 
Municipal. Na maior parte dos casos o Presidente eleito disporá de uma confortável maioria na 
Assembleia e deste modo por mais que sejam ampliados os poderes de fiscalização da 
Assembleia isso de nada valerá se o Presidente dispuser de apoio maioritário na mesma. Não é 
difícil antever que nestas condições existem graves riscos do actual presidencialismo municipal se 
transformar a breve trecho num despotismo municipal. Estamos perante um risco de um poder 
pessoal ilimitado sob a capa de um poder formalmente democrático.” Refere que as palavras que 
acabou de ler não foram ditas por um militante do PCP, já foi do PCP mas infelizmente hoje é do 
PS e é o Dr. Vital Moreira. 

 
Sr. Presidente da Mesa, antes de passar a palavra gostaria de perguntar se a situação 

por si referida tinha sido passada com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Poceirão. 
 
Sr. José Manuel Silvério do PS, confirma que foi com o Sr. Presidente da Junta de 

Poceirão. 
 
Sr. Presidente da Mesa, diz que era reprovável se o Sr. Presidente da Junta tivesse feito 

uma afirmação destas com convicção. Ninguém com o seu juízo perfeito, nenhum dos presentes, 
acredita que o Sr. Presidente considerasse a Assembleia com uma “palhaçada”, porque senão ele 
que já cá está há muitos e muitos anos já teria desistido de aqui vir. Só mentes doentias é que 
podem admitir que isto fosse dito com convicção, em sua opinião apenas se tratou de um 
desabafo.  

 
Sr. Carlos Guinote do BE, diz que gostaria de se referir à intervenção do Sr. Membro 

Carlos Martins em relação à questão da Moção de Censura proposta pelo Bloco de Esquerda. Em 
sua opinião há uma contradição, porque ou o PS na Assembleia da República não é democrata ou 
não o é na Assembleia Municipal. Na Assembleia da República todos os partidos estão de acordo 
e uma maioria derruba o Governo ou então outros acordos e o mesmo pode acontecer a nível do 
executivo camarário porque uma maioria é sempre uma maioria. 

Também o PCP cai na mesma contradição porque o voto popular que leva a uma maioria 
na Assembleia Municipal não vale. 

Não entende a posição destes partidos mas o Bloco de Esquerda votou a favor do 
projecto-lei do PCP no parlamento e o PCP absteve-se, como aqui se vai abster e tem todo o 
direito, na Moção do BE. 

Foi também feita uma afirmação sobre os poderes que são dados à Assembleia Municipal. 
Trata-se de uma falácia porque o Presidente que vai escolher o seu executivo se for do PS não 
vai ter o PSD contra senão gera-se uma guerra que aos dois partidos não serve, porque numa 
outra Câmara o PS se oporia a um elenco escolhido pelo PSD. Tudo isto está feito para se 
entenderem. 
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Em relação à questão da governabilidade e instabilidade refere ao exemplo de Itália onde 
tem havido muitos governos e não é um país atrasado por essa razão pois as instituições 
funcionam e está muito à frente de Portugal. 

Quanto à intervenção do Sr. Dr. Miranda Lemos e a critica ao PCP diz que todos os PS e 
PSD da Europa não são conservadores mas sim retrógrados, porque vão recuando ao serviço do 
poder do dinheiro. Tanto assim que os trabalhadores vão perdendo poderes reivindicativos, 
regalias, as reformas vão sendo alongadas para mais tarde, vão pagando mais saúde e a prazo 
não vão tendo poder reivindicativo. 

Para terminar gostaria de dizer aos Srs. Membros do PS e do PSD, que é natural terem 
influências junto dos partidos, para terem cuidado com o estreitamento das margens dos rios 
porque quando se estreita a margem do rio ele torna-se caudaloso e muitas vezes extravasa as 
margens. 

 
Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Mesa informa que vai colocar à 

votação as três Moções. 
 

• Moção da iniciativa do Presidente da Mesa: aprovada por maioria com 19 votos 
a favor (15 da CDU, 3 do PSD e 1 do BE), 5 votos contra do PS e 1 abstenção do 
PSD; 

 
• Moção apresentada pelo Bloco de Esquerda: reprovada com 1 voto a favor do 

BE, 9 votos contra (5 do PS e 4 do PSD) e 15 abstenções da CDU;  
 
• Moção apresentada pelo Partido Socialista: reprovada com 5 votos a favor do 

PS e 20 votos contra (15 da CDU, 4 do PSD e 1 do BE).  
  
 
 Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a sessão cerca das 23,30 

horas do dia 29 de Janeiro de 2008, tendo sido lavrada a presente acta, que eu Maria Amélia 
Colaço Fragoso Ludovina das Dores redigi e subscrevi. 
 
 
 
 

       
Palmela, 29 de Janeiro de 2008 


