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ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PALMELA  

 
REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2008  

 
 

ACTA Nº  29 
 
 
 
 Aos nove dias do mês de Outubro 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 Município de Palmela, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 

 
1 – Atribuição da Medalha de Honra do Concelho de Palmela 
 
2 – 2ª. Revisão ao Orçamento 2008 e Grandes Opções do Plano 2008/2011 
 
3 – Adesão à entidade regional de Turismo de Lisboa e Vale do Tejo (T-LVT) 
 
4 – Adesão à Confraria do Moscatel de Setúbal 
 
5 – Regulamento Municipal Campos de Férias UltraVerão 
 
 

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. Dr. Valentim Pinto da CDU 
• Sr. Fernando Baião da CDU 
• Sr. Engº. Carlos Alberto Martins do PS 

 
Presentes, em representação do Executivo Camarário: 
 

• Sra. Presidente Dra. Ana Teresa Vicente 



 

 

  

     

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PALMELA 
    

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

 
 

 
 

2 

• Sra. Vice-Presidente Adília Candeias 
• Sr. Vereador José Charneira 
• Sr. Vereador Adilo Costa 
• Sr. Vereador José Braz Pinto 
• Sr. Vereador José Carlos de Sousa 
 

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

• Sra. Cristina Isabel Ruivo justificou ausência à sessão de hoje, por motivo de férias, 
tendo a falta sido considerada justificada. Fez-se substituir pelo Sr. José da 
Conceição Pato que não se encontra presente por motivos de saúde.  

• Sr. Engº. Carlos Alberto Martins, justificou ausência à sessão de hoje por motivos 
profissionais, tendo a falta sido considerada justificada. Fez-se substituir pelo Sr. 
José Manuel da Cruz Silvério que se encontra presente. 

• Sr. Fernando Baião, Presidente da Junta de Freguesia de Palmela, justificou 
ausência à sessão de hoje tendo a falta sido considerada justificada. Fez-se 
substituir pela Sra. D. Maria Elisa Vaz Pereira Costa, Tesoureira da Junta, que se 
encontra presente. 

• Sr. Dr. Valentim Pinto, Presidente da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo, 
justificou ausência à sessão de hoje tendo a falta sido considerada justificada. Fez-
se substituir pelo Sr. António Mestre, Vogal da Junta, que se encontra presente. 

 
 

 Solicita aprovação em minuta dos pontos que irão ser discutidos, para poderem produzir 
efeitos imediatos.  
 
 Por se tratar de uma sessão extraordinária não haverá lugar à intervenção do público, pelo 
que antes de dar início ao Período da Ordem do Dia gostaria de saudar com particular agrado a 
presença do seu companheiro, de partido e de bancada, Domingos Rodrigues. É com muito 
agrado que o vê praticamente recuperado e de regresso a esta Assembleia Municipal. Em seu 
nome pessoal, e no da Assembleia Municipal, deseja-lhe longa vida e muita saúde. 
 
 Sr. Dr. Miranda Lemos do PS, diz que a bancada do PS se regozija pelo rápido 
restabelecimento e a forma como se apresenta o Sr. Domingos Rodrigues, desejando-lhe uma 
boa vida e que o momento difícil por que passou seja apenas uma lembrança cada vez mais 
distante. 
 
 Sr. Dr. Bracinha Vieira do PSD, fazendo suas as palavras do Sr. Presidente da Mesa diz 
que a bancada do PSD se regozija imenso por o Sr. Domingos Rodrigues ter voltado ao convívio 
de todos aproveitando para desejar um rápido restabelecimento nos próximos tempos.  
 
 Sr. Presidente da Mesa, dá início ao Período da Ordem do Dia. 
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 1 – Atribuição da Medalha de Honra do Concelho de Palmela 
 

Sr. Presidente da Mesa, pergunta à Sra. Presidente da Câmara se pretende aduzir alguns 
esclarecimentos à proposta. 

 
Sra. Presidente da Câmara apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
Em relação à proposta em discussão diz que não é usual a atribuição deste nível de 

condecoração no concelho de Palmela. Recorda que anteriormente houve apenas dois momentos 
em que foi tomada esta decisão. Trata-se da mais alta condecoração que o regulamento municipal 
admite e a sua atribuição tem sido sempre feita numa perspectiva bastante contida e para 
personalidades e/ou instituições que são inquestionáveis na comunidade e é por esses motivos 
que se faz a proposta a propósito do Sr. Professor António de Matos Fortuna. 

Gostaria de recordar que este nível de condecoração foi atribuído anteriormente à 
Sociedade Filarmónica “Os Loureiros”, à Santa Casa da Misericórdia de Palmela, que são as duas 
mais antigas instituições do concelho, em 2006 aos Restauradores do Concelho (a título póstumo 
e de forma conjunta) e ao Sr. Álvaro Cardoso. 

Em relação ao Sr. Professor António de Matos Fortuna julga que não é necessário 
apresentação nem referências, gostaria apenas de acrescentar que este desejo da Câmara 
Municipal foi partilhado com o Grupo dos Amigos do Concelho de Palmela, Junta de Freguesia de 
Quinta do Anjo, por serem as instituições mais ligadas à própria personalidade, para além da 
escola onde leccionou muitos anos e que abrange um leque muito alargado de alunos e colegas. 
É sua opinião que a pessoa em si não precisa de justificação para a proposta que aqui é feita mas 
sim o facto deste título ter sido atribuído tão poucas vezes.  

 
Sr. Presidente da Mesa, pergunta se algum membro da Assembleia pretende intervir. 
 
Sr. Dr. Bracinha Vieira do PSD apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
Diz que faz inteiramente suas as palavras da Sra. Presidente e que a opinião unânime da 

bancada do Partido Social Democrata é que se justifica a atribuição desta condecoração, que é a 
máxima do concelho, a uma pessoa com a dimensão cultural, cientifica e humana do Professor 
António de Matos Fortuna. Recorda-se das múltiplas alocuções sobre história do concelho que 
ouviu, sempre com grande proveito, e em particular as alocuções que fazia no Dia da Restauração 
do concelho com alguns episódios saborosos e sobretudo uma torrente de saber bem 
fundamentado e uma enorme curiosidade pela história e cultura desta terra. Era uma pessoa 
extremamente cativante e mergulhou na história do concelho como ninguém pelo que é, sem 
dúvida, merecedor desta condecoração 

 
Sr. Dr. Miranda Lemos do PS apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
 Diz que, também, subscreve inteiramente as palavras da Sra. Presidente em relação ao Sr. 

Dr. António de Matos de Fortuna um homem que se fez a pulso, uma figura incontornável da 
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cultura do concelho, onde todos se revêem, e que todas as suas sagas eram sedutoras. Era um 
homem de paixão, de saber, um homem bom que une todos em redor da proposta agora feita que 
é a atribuição da medalha, infelizmente a título póstumo.  

Este é um momento em que estão todos de acordo mas há outro momento em que 
gostaria de chamar a atenção da Sra. Presidente da Câmara e da Assembleia. Tal como foi dito 
pela Sra. Presidente, e muito bem, a atribuição deste medalha tem tido um carácter extremamente 
excepcional. Foi debatido neste órgão, tendo até havido conferência de líderes, que dado o 
carácter excepcional da atribuição desta medalha e sendo pessoas que são visadas deveria ser 
cuidadosamente debatido entre todos os elementos da Assembleia Municipal, previamente, para 
não haver a desonra do visado levar um voto contra. Lamenta profundamente que tal não tenha 
acontecido. No entanto e perante esta individualidade é consensual, mas há que ter muito cuidado 
quando se atribui a maior honraria que este concelho pode oferecer.  

Dirigindo-se ao Sr. Presidente da Mesa diz que lamenta que não se tenha tido esse 
cuidado, apesar de neste caso todos estarem de acordo, o que muito o congratula, e que o 
Partido Socialista votará favoravelmente. Gostaria de chamar a atenção que está em causa uma 
pessoa, apesar de ser a título póstumo, e esse tipo de votação mereceria outro tratamento que a 
votação de braço no ar. Termina dizendo que a Assembleia não teve cuidado na preparação 
prévia de um ponto tão delicado como é tratar a honra de uma pessoa. 

 
Sr. Dr. Luis Calha da CDU, em nome da bancada da CDU aproveita para saudar a 

Câmara Municipal por esta iniciativa de atribuir a mais importante condecoração do município a 
esta figura de referência que foi o Professor António Fortuna. Consideram que esta proposta 
traduz no fundo o conhecimento pelo contributo que o Professor deu ao longo de toda a sua vida 
para a preservação da identidade, da história e da cultura do concelho.  

Gostaria de recordar que o Professor Fortuna foi assessor da Câmara Municipal de 
Palmela durante vinte e cinco anos tendo, a nível da autarquia, tido um papel de grande relevo. A 
Câmara Municipal apoiou onze das suas obras literárias que todos conhecem, inclusivamente a 
última obra que teve oportunidade de lançar dedicada à terra que sempre amou: Quinta do Anjo. 

Termina a sua intervenção dizendo que no entender da bancada da CDU trata-se de um 
acto de inteira justiça e congratulam-se pela distinção que é feita. 

 
Sr. Presidente da Mesa, não havendo mais intervenções e dado que o Sr. Dr. Miranda 

Lemos se lhe dirigiu directamente gostaria de prestar um esclarecimento.  
Está inteiramente de acordo, e pensa que todos os presentes também estarão, com duas 

ou três coisas que foram ditas pelo Sr. Dr. Miranda Lemos. A atribuição do maior galardão que é a 
Medalha de Honra do Concelho de Palmela deve ser uma atitude muito bem pensada, nisso está 
de acordo.  

Não percebeu muito bem quando foi dito que o Presidente da Assembleia deveria ter 
consultado previamente a Assembleia sobre o assunto.  

Por outro lado quer dizer que a votação de braço no ar sobre estas questões é a votação 
normal do Regimento porque o mesmo não diz que quando se vai votar a atribuição de um 
galardão desta ordem tenha que ser doutra forma. Até admite que em circunstâncias como esta a 
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votação poderia ser por voto secreto, mas aí talvez se corresse o risco desagradável de se poder 
ter algum voto contra. 

Esta proposta é da autoria Câmara Municipal, é votada em reunião de Câmara e 
posteriormente submetida à deliberação da Assembleia Municipal.  

Termina dizendo que não percebeu a intenção da intervenção do Sr. Dr. Miranda Lemos. 
 
De imediato dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara para esclarecimentos. 
 
Sra. Presidente da Câmara, diz que pode esclarecer a situação até porque a crítica foi 

feita ao Sr. Presidente da Assembleia o que não é de todo justo. É uma crítica que aceita e que 
deverá ser feita à Câmara. 

O artº. 42º. do regulamento, e foi um assunto discutido neste órgão até porque a alteração 
introduzida foi acompanhada por si, prevê a constituição duma comissão municipal para atribuição 
das medalhas de honra do concelho que funcionará como órgão consultivo. O artigo seguinte 
refere que, entre outras, a função dessa comissão será a apreciação e emissão de parecer sobre 
as propostas de atribuição das medalhas.  

Deduziu das palavras do Sr. Membro da Assembleia que a Câmara Municipal deveria ter 
consultado previamente esta comissão antes de submeter a proposta à Assembleia.  

Aceita a crítica e informa que a comissão não foi constituída. No entanto muniram-se dos 
cuidados que lhes pareceram razoáveis consultando e partilhando com as instituições que tiveram 
grande relevo na vida do Professor Matos Fortuna. Sente que embora não cumprindo com esse 
procedimento formal, pelo qual se responsabiliza e penaliza em nome do executivo, entende que 
estas medalhas devendo ser todas elas atribuídas com grande ponderação e grande contenção. 
No entanto são para ser partilhadas com a comunidade e existirão concerteza outros cidadãos e 
outras instituições com as quais irão gostar de partilhar este grau de condecoração. Pode assumir 
perante este órgão a responsabilidade de propor a criação desta comissão rapidamente, para que 
futuramente não se passe por esta situação, crendo que em relação ao Professor António de 
Matos não haverá obstáculos da parte da Assembleia.  

 
Sr. Dr. Miranda Lemos do PS, agradece as palavras da Sra. Presidente ao ter 

reconhecido a justeza da intervenção da bancada do PS.  
Dirigindo-se ao Sr. Presidente da Mesa diz que se lhe dirigiu porque é o interlocutor da 

Assembleia junto à Câmara dirigindo os trabalhos deste órgão. 
Termina dizendo que o assunto ficou esclarecido e é colateral à atribuição duma medalha 

a quem o merece justamente. 
 
Sr. Presidente da Mesa, diz que o que fica é que esta medalha é indiscutivelmente bem 

atribuída e que a sua atribuição deve ser sempre muito bem reflectida e é, certamente, o que irá 
acontecer no futuro. Em sua opinião o pequeno lapso que terá havido relaciona-se com o facto 
desta individualidade não suscitar quaisquer tipo de dúvidas e que a votação seria pacífica. 
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Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação 
tendo sido aprovada por unanimidade, e aclamação, com 25 votos a favor (14 da CDU, 6 do PS, 4 
do PSD e 1 do BE). Aprovado em minuta. 

 
 
 

 2 – 2ª. Revisão ao Orçamento 2008 e Grandes Opções do Plano 
2008/2011 
 

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

 
Sra. Presidente da Câmara, diz que a presente alteração é relativamente simples na 

medida em que, independentemente dos valores em causa, identifica claramente as acções e 
obras que justificam a revisão.  

No essencial a questão que fundamenta a revisão tem a ver com todas as urbanizações da 
empresa Corigues, em Pinhal Novo, que por dificuldades financeiras não executou ou concluiu as 
obras de urbanização em vários dos loteamentos. Deste modo a Câmara Municipal viu-se na 
contingência de ter que pedir aos bancos que accionassem as garantias bancárias para poder 
substituir-se ao promotor e executar as obras em falta. Esta é uma das principais razões que 
justificam a revisão sendo o resto as acções descritas na proposta e que os Srs. Membros da 
Assembleia podem facilmente verificar. 

Não sendo uma revisão muito significativa tem alguns aspectos que podem ser 
observados. Foram obrigados a fazer a revisão de aspectos relativos a: despesas com pessoal, 
que poderá explicar com mais detalhe se assim o entenderem, verbas afectas à educação pela 
necessidade de se adequar os aspectos financeiros ao desenvolvimento físico de algumas 
empreitadas, nomeadamente da escola Salgueiro Maia, reforço nas verbas destinadas ao 
saneamento que tem que ver com pagamentos à Simarsul e alteração de verbas respeitantes à 
obra de abastecimento de água a Pinhal Novo. 

 
Sr. Presidente da Mesa, pergunta se algum Membro pretende intervir. 
 
Sr. Carlos Guinote do BE, diz que tem uma questão de pormenor que gostaria de ser 

esclarecido. 
Neste documento há uma posição da Câmara de Palmela em relação à industria 

automóvel pelo que gostaria que a Sra. Presidente o informasse de quais as vantagens e que 
influência é que Palmela pode ter no meio da industria automóvel do nosso concelho. A sua 
pergunta tem a ver com o facto da indústria automóvel ter os poderes e as capacidades que tem 
para se promover no mundo.  

 
Sr. Dr. Miranda Lemos do PS, em relação à questão colocada pelo Sr. Carlos Guinote 

gostaria de dizer que Palmela é um lugar de excelência para se experimentar os amortecedores 
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de automóveis nos seus aceiros e se calhar até foi por isso que a Autoeuropa se instalou no 
concelho, porque um carro que resiste aos aceiros é um carro para toda a vida. 

Torna-se recorrente, e talvez fastidioso para os presentes, quando documentos que 
decorrem de documentos estruturantes que são as GOP’s e o orçamento, que é o fio condutor 
onde está expressa a política deste executivo, o dever do PS enquanto oposição de aduzir o que 
pensa, apontar o que lhes sugere correcção, enfim exercer o direito de cidadania que outros 
cidadãos lhes conferiram para falar no órgão Assembleia Municipal.    

Foi dito e redito pelos Srs. Vereadores, em uníssono com os Membros da Assembleia, que 
a 2ª. Revisão Orçamental, que é um mecanismo perfeitamente natural a que qualquer Câmara 
recorre, decorre das opções políticas do executivo porque por mais que se possa rever uma coisa 
que esteja mal ela continuará mal.  

O Partido Socialista lamenta profundamente que uma pessoa, e o próprio executivo, que 
defende valores tenham fechado sistematicamente os ouvidos às propostas que são feitas para 
um melhor concelho, uma melhor vida, uma melhor cidadania. 

Nesta conformidade, e não querendo referir-se aos números que já foram falados pela Sra. 
Presidente, esta revisão é o reflexo marginal dum acto central com que discordam profundamente. 
Nunca poderão votar em boa mente uma 2ª. Revisão que em substância nada alterou, nada altera 
nem as próximas que se adivinharão, à política, ao orçamento, às Grandes Opções que são do 
executivo. Termina dizendo que o Partido Socialista irá votar contra a presente revisão 
orçamental. 

 
Sr. Dr. Bracinha Vieira do PSD, em relação à proposta há, em sua opinião, um só 

aspecto positivo. Em anos anteriores tem havido seis, sete, oito e até mais revisões orçamentais 
quando neste caso quando se está perto do fim do ano está a ser apresentada a 2ª. Revisão ao 
Orçamento, o que é positivo.  

No entanto não queria deixar de lembrar que estas alterações, reforços e diminuições de 
verbas tal como estão apresentados são confusos. Não há uma leitura política que se possa fazer 
desta proposta uma vez que vem muito a reboque de atrasos físicos na execução de certas obras. 
Por outro lado decorre duma situação que o grupo do PSD chamou à atenção na discussão do 
orçamento e que se prende com o facto de haver algumas rubricas que estavam sub-
orçamentadas, nomeadamente as despesas correntes, e que agora têm que ser reforçadas. 

Percebe-se que há um atraso na ampliação e remodelação da escola básica de Pinhal 
Novo nº. 2, e em mais alguns empreendimentos, pelo reforço que é feito a par de várias rubricas 
de despesas correntes.  

Entrando no pormenor gostaria de saber se a garantia sobre a Corigues cobre, ou não, o 
custo das infra-estruturas a cargo da Câmara. 

Gostaria de lembrar que este mega empreendimento, como outros mega 
empreendimentos com estas características, foi objecto de grandes reparos do grupo Social 
Democrata e do Vereador Social Democrata no anterior mandato. Infelizmente a visão do que se 
ia passar e a perspectiva de que era um empreendimento sobre dimensionado para a capacidade 
de absorção do concelho, para as circunstâncias económicas que já na altura se faziam sentir e 
para o bom aproveitamento do território verificou-se com o desastre que está patente ao ter-se 
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executado a garantia em relação ao empreendimento que era do Sr. Garcia e passou a ser Villas 
do Terrim. 

Os parágrafos segundo e terceiro da proposta são difíceis de entender porque falam em 
reforço da dotação para 2009. O plano plurianual existe e poder-se-á dizer que estas obras vão 
para o ano seguinte, o que acredita uma vez que é ano eleitoral, mas não faz muito sentido estar 
a falar-se em reforço quando afinal há uma diminuição das verbas para estes projectos que são 
consignadas às despesas correntes, saneamento, etc. Acha que o texto está extremamente 
confuso, é de leitura difícil e até um pouco contraditória e as prioridades políticas, que são difíceis 
de perceber, parecem-lhe ser uma opção errada e sobretudo são consequência de terem sub-
orçamentado algumas rubricas no orçamento inicial.  

Esta proposta é uma confissão expressa de que o orçamento teve uma grave deficiência 
ao sub-orçamentar determinadas rubricas. Pelas razões aduzidas irão votar desfavoravelmente a 
proposta de revisão orçamental. 

 
Sr. Presidente da Mesa, não havendo mais intervenções dá a palavra à Sra. Presidente 

da Câmara para esclarecimentos. 
 
Sra. Presidente da Câmara, ao Sr. Carlos Guinote, em relação à candidatura sobre a 

indústria automóvel, tem a dizer que pelo facto de ser um projecto com viabilidade de ser 
aprovado pelo QREN houve necessidade de ser incluído na revisão. O presente projecto ainda 
não está aprovado mas em muito bom andamento pelo que tudo leva a crer que será aprovado, a 
exemplo do que aconteceu com a escola de Vale Flor. Com este caso concreto irá ao encontro da 
questão colocada pelo Sr. Dr. Bracinha Vieira quando referiu o atraso das obras. Gostaria se 
sublinhar que existem atrasos em obras mas também antecipação de obras. O caso da escola de 
Vale Flor é claramente um desses casos, porque era uma escola que não se anteciparia caso não 
houvesse a capacidade de a ver aprovada em QREN, pelo que terão que ser aumentados os 
esforços para executar a obra desde já e mobilizar financeiramente tudo o que é preciso para isso. 
A primeira medida é incluir a obra no reforço do orçamento 2009, o que tem que ser feito por 
razões concursais uma vez que o procedimento não pode ser desenvolvido se a verba não estiver 
reforçada no ano de 2009.  

A candidatura da indústria automóvel tem como objectivo trabalhar no sentido de serem 
feitos estudos, diagnósticos e propostas estratégicas que possam contribuir para o que já se 
assiste noutros locais do mundo, nomeadamente noutras cidades europeias, que é a fixação 
destes grandes projectos. Existe uma rede designada por “Rede Europeia das Cidades 
Automóvel” que tem aconselhado que os territórios/”cidades” onde estão instaladas estas grandes 
indústrias tenham como atitude desenvolver estudos/projectos/acções que procurem conhecer 
não só o território mas também as relações destes grandes investimentos com o território, as suas 
relações com os territórios envolventes para se perceber em que é que, em pequenas coisas, o 
nosso território se pode tornar mais competitivo e contribuir para fixar os investimentos. No fundo 
trata-se de dotar a Câmara Municipal de alguns instrumentos, que são fundamentalmente 
informação, conhecimento, saber, para poder contribuir para a fixação dos investimentos no 
concelho. Actualmente fala-se da Autoeuropa mas poder-se-á falar de um qualquer investimento 
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de grande dimensão como a plataforma logística de Poceirão ou daqui a uns anos porventura a 
influência de um grande aeroporto na região. Trata-se de ter capacidade para fazer estudos, e 
apoio financeiro para isso, que permitam conhecer os impactos destes grandes investimentos no 
território. Existe uma candidatura ao QREN que ainda não está aprovada mas que de acordo com 
as informações técnicas, da comissão técnica de análise de propostas, passou a primeira fase de 
selecção e tem todas as condições para ser aprovada. 

Em relação às garantias bancárias do loteamento Vale Flor são no valor de quatro milhões 
quatrocentos e cinquenta mil euros. É necessário, de imediato, mobilizar cem mil euros para fazer 
o estudo da situação existente ou seja não chega conhecer os projectos que foram executados 
porque entretanto já houve alterações ao que foi feito. De acordo com a expectativa e estimativa 
que existe no momento um milhão e quinhentos mil euros chegará para fazer as obras, mas á 
medida que o estudo disser o que vai ser necessário e à medida em que as obras forem 
executadas, mediante comprovativo da sua execução, o banco permite a libertação do resto das 
garantias e proceder-se-á ao reforço do orçamento em função disso. Se não for necessário 
ultrapassar o milhão e meio de euros para fazer as obras não será mobilizado mais do que esse 
valor que é o possível de acordo com as garantias bancárias. 

Quanto à questão colocada pelo Sr. Dr. Miranda Lemos sobre as despesas correntes 
nomeadamente despesas com pessoal, apesar de não ter sido uma questão directa, gostaria de 
dizer que houve uma preocupação do executivo não só no corrente ano como em anos anteriores 
em tentar conter ou se possível reduzir as horas extraordinárias na organização.  

Assume que de facto é cada vez mais difícil atingir esse objectivo por factores muito 
objectivos. A organização tem, o que é comum em muitas Câmaras Municipais, um conjunto de 
trabalhadores de idade avançada que estão nas áreas mais operacionais onde se situa o maior 
volume de horas extraordinárias realizadas. É igualmente nestas áreas operacionais que existem 
trabalhadores em situação de incapacidade de vários níveis, com limitações físicas e serviços 
melhorados, que lhes impossibilita o desenvolvimento de tarefas para as quais foram contratados 
e dizem respeito à unidade orgânica onde estão inseridos. Tudo isto faz-se com reforço ao único 
meio possível que é compensar esse trabalho com o trabalho de outras pessoas ou com a 
continuação do reforço da organização em termos de contratação.  

Por outro lado continua a ter que se fazer crescer a organização em áreas que não são as 
áreas que vão ficando mais carenciadas. Existem despesas na área de educação que não têm 
nada que ver, em termos de trabalhadores, com o funcionamento da Câmara nem com a unidade 
orgânica que gere ou seja com a Divisão de Educação. Essas despesas advêm 
fundamentalmente do peso dos trabalhadores das escolas que é uma situação incontornável, e 
inalienável, porque só com esses trabalhadores se pode fazer um certo trabalho.  

Todas estas questões relacionadas com o aumento das horas extraordinárias preocupam o 
executivo, mas estas horas correspondem à necessidade de realizar trabalho concreto e não há 
outra alternativa. 

É evidente que existem outras opções como a contratação de serviços externos ou o 
alienar algumas funções que são básicas e essenciais, e que são funções que devem continuar a 
ser prestadas de acordo com os princípios do serviço público, e isso sim é uma opção. O facto de 
ter que se desenvolver actividades onde não existe outra forma de o fazer que não seja com o 
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recurso aos trabalhadores da autarquia, e com o custo que isso tem, parece-lhe incontornável. 
Termina dizendo que são um bom exemplo dessa opção as áreas relacionadas com a educação 
onde tem havido necessidade de fazer crescer o número de trabalhadores que estão nas escolas 
e por outro lado os custos de horas extraordinárias em áreas operacionais onde existem mais 
necessidades do que aquelas que correspondem aos trabalhadores que estão ao serviço. 

 
Sr. Carlos Vitorino do PSD, ausenta-se da sala pelas 22,11 horas. 

 
 Terminadas as intervenções, o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo 

sido aprovada por maioria, com 14 votos a favor da CDU, 9 votos contra (6 do PS e 3 do PSD) e 1 
abstenção do BE. Aprovado em minuta. 

 
 
 

 3 – Adesão à entidade regional de Turismo de Lisboa e Vale do 
Tejo (T-LVT) 
 

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

 
Sra. Presidente da Câmara, pensa que os Srs. Membros da Assembleia terão presente 

este tema porque foi debatido em sessão relativamente recente. 
Gostaria, no entanto, de salientar que propondo a integração do município na entidade 

regional de turismo de Lisboa e Vale do Tejo lhes parece muito importante manter, tal como a 
proposta diz, a relação e afirmação enquanto região Costa Azul. Recorda que este nome foi muito 
importante para a afirmação da região e que a opinião da Câmara Municipal vai no sentido de que 
sem prejuízo da integração nesta entidade se deveria continuar a desenvolver todos os esforços 
para manter com os municípios da região algo que permitisse sublinhar e valorizar a marca Costa 
Azul. 

 
Sr. Presidente da Mesa, pergunta se algum Membro pretende intervir. 
 
Sr. Dr. Bracinha Vieira do PSD, diz que o facto de se ter dissolvido a Região de Turismo 

da Costa Azul não significa que a marca Costa Azul tenha desaparecido. A instituição foi extinta e 
foi regionalizada a região de Lisboa e Vale do Tejo mas supõe que a marca se mantenha. 
Gostaria de saber se continuará a ser utilizada na promoção do turismo no distrito de Setúbal ou 
se deixará de o ser.  

 
Sr. Carlos Vitorino do PSD, retoma participação nos trabalhos pelas 22,16 horas 
 
Sr. José Manuel Silvério do PS, apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
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A proposta de adesão aqui apresentada resulta de dois factores: um é a participação do 
município numa organização e modelo criado para as áreas de turismo de Portugal e o segundo 
resulta do entendimento entre três partidos, Partido Socialista, Partido Social Democrata e Partido 
Comunista Português, na constituição da nova direcção desta área regional que veio substituir as 
antigas regiões e juntas de turismo. Assim, com o acordo destes três partidos, e nos termos dos 
artigos 10º. e 11º. do Decreto-Lei nº. 67/2008, ficou decidido que os três membros remunerados 
da direcção, que virá a ser eleita na assembleia desta entidade, fossem: 

- Joaquim Rosa do Céu – Presidente da Câmara de Alpiarça a representar a sub-região 
das Lezírias do Tejo que tomou a iniciativa e liderança na constituição da comissão instaladora, 
proposto pelo Partido Socialista; 

- Manuel Faria – antigo dirigente da Região de Turismo dos Templários e que vai 
representar o médio Tejo, proposto pelo Partido Social Democrata; 

- Eufrásio Filipe – em representação da Península de Setúbal, proposto pelo Partido 
Comunista Português. 

Esta nova área regional de turismo já tem sede em Santarém e uma delegação em Tomar. 
Existe um artigo muito importante neste Decreto-Lei, artº. 21º., que trata a transição do 

pessoal das regiões e juntas de turismo para as entidades regionais de turismo. É importante 
porque compete no futuro às comissões instaladoras garantir todos os direitos do pessoal dando-
lhes oportunidade de opção mantendo o vínculo de origem ao celebrar, de livre vontade dos 
trabalhadores, um novo contrato individual sem qualquer prejuízo para os mesmos.  

É importante que estas entidades regionais de turismo não se limitem a aceder aos 
programas de recursos aos fundos e aos recursos nacionais mas que promovam a captação de 
agentes privados na área do turismo. 

Pergunta ao executivo porque é que não é proposto, hoje, a nomeação do representante 
da autarquia para a assembleia-geral desta entidade regional, como fizeram os outros municípios, 
tendo em conta que a a) do nº. 1 do artº. 10º. prevê que seja o Presidente do município o 
representante da entidade. Prevê o mesmo artigo que um Presidente possa representar mais que 
um município, daí as Assembleias Municipais terem aprovado o representante de cada autarquia 
para esta entidade. 

Para terminar diz que ficaria satisfeito se a Câmara de Palmela exigisse no seio desta 
entidade uma delegação em Palmela porque, em seu entender, o concelho de Palmela é dos 
concelhos de entre os distritos de Setúbal, Lisboa e Santarém, que mais potencialidades e 
margem de captação tem no turismo.  

 
Sr. Presidente da Mesa, não havendo mais intervenções dá a palavra à Sra. Presidente 

da Câmara para esclarecimentos. 
 
Sra. Presidente da Câmara, diz que de acordo com a criação desta entidade não está 

garantido que a marca Costa Azul continue a ter um espaço. Esta é a questão essencial e o 
motivo da luta que os municípios que compõem a região Costa Azul, e desde logo a extinta região 
de turismo Costa Azul, se vêm batendo por isso. Não está garantido que toda a zona designada 
por Costa Azul continue a ser conhecida por essa designação e que os produtos que têm origem 
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na região continuem a ter essa designação, etc. Sem dúvida que este é um dos problemas de 
fundo associado a este tema. 

Aproveita para informar que está a ser discutida entre os municípios da região a hipótese 
de se poder constituir uma associação paralela que poderá integrar esta outra entidade. Isso já 
acontece em Lisboa, que tem uma associação de turismo própria e vai continuar a integrar esta 
entidade regional, porque existe a possibilidade de integrar as duas. A discussão tem vindo a ser 
feita no sentido de se verificar a viabilidade de existir uma entidade própria que mantenha o nome 
Costa Azul, que continue a integrar a entidade regional mas que sirva, por essa via, para afirmar o 
nome Costa Azul. Tal como vem referido na proposta essa é uma das dúvidas que não é 
respondida a nível dos estatutos.  

No que respeita à questão da localização da sede, é defendido que os estatutos desta 
entidade regional possam prever a criação de uma delegação em Setúbal, onde tinha sede a 
região de turismo Costa Azul, e assim se continue a utilizar e defender o nome Costa Azul. 

Nesta proposta não está em causa, e nem têm que se pronunciar a esse propósito, a 
designação das pessoas para as funções uma vez que houve acordo entre os partidos. Pensa ter 
sido apenas em relação aos nomes apresentados, tendo cada um aceite a proposta do outro. 
Uma coisa é certa é o não estarem de acordo quanto ao modelo de organização a à proposta 
global de extinção, nomeadamente da região de turismo Costa Azul. 

Em relação ao representante do município esclarece que não é necessário designar a 
pessoa que representa o município na entidade regional. Por definição é a Presidente da Câmara 
que se poderá fazer substituir sempre por membro a designar, caso a caso. 

Gostaria de sublinhar que partilham da ideia da importância da marca Costa Azul porque, 
de acordo com dados que possuem, a região Costa Azul foi a região que mais cresceu em matéria 
de dormidas na hotelaria comparativamente com as regiões da área abrangida, excluindo Lisboa. 
Teve um crescimento de nove vírgula seis por cento entre 2005 e 2006 que comparado com as 
outras regiões é significativo. Isto significa que se deve continuar a reivindicar o nome e a 
afirmação desta marca que tanto promoveu a região onde o concelho de Palmela está inserido. 

 
Sr. António Cardoso do PS, ausenta-se da sala pelas 22,21 horas. 
 
Sra. Dra. Celeste Oliveira do PSD, ausenta-se da sala pelas 22,22 horas. 
 
Terminadas as intervenções, o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo 

sido aprovada por unanimidade, com 23 votos a favor (14 da CDU, 5 do PS, 3 do PSD e 1 do BE). 
Aprovado em minuta. 
 
 
 

 4 – Adesão à Confraria do Moscatel de Setúbal 
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Sr. Presidente da Mesa, diz que gostaria de informar a Assembleia que no início da 
sessão foi distribuída uma nova cópia dos estatutos porque se verificou que havia um lapso no 
documento que foi enviado pelo notário onde a escritura foi feita. 

De imediato pergunta à Sra. Presidente da Câmara se pretende aduzir algum 
esclarecimento complementar à proposta. 

 
Sr. António Cardoso do PS, retoma participação nos trabalhos pelas 22,27 horas 
 
Sra. Presidente da Câmara, aguarda pedidos de esclarecimento. 
 
Sr. Presidente da Mesa, pergunta se algum Membro pretende intervir. 
 
Sr. Dr. Miranda Lemos do PS, diz que o Partido Socialista fala a uma voz só quer na 

Câmara quer na Assembleia. Em reunião de Câmara os Srs. Vereadores intervieram sobre a 
questão e é sabido o que foi dito, e sublinhado, em matéria de oportunidade, em matéria de dar 
mais visibilidade e mais força a algo que é muito querido por todos.  

A proposta peca por tardia mas mais vale tarde do que nunca. Lamentam o facto e 
congratulam-se que, mesmo assim, tenha aparecido nesta altura para votação. 

Termina dizendo que a bancada do Partido Socialista irá votar favoravelmente. 
 
Sra. Dra. Celeste Oliveira do PSD, retoma participação nos trabalhos pelas 22,28 horas. 
 
Terminadas as intervenções, o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo 

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

 
 
 

 5 – Regulamento Municipal Campos de Férias UltraVerão 
 

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

 
Sra. Presidente da Câmara, diz que nada tem aduzir à proposta apresentada. 
 
Sr. Presidente da Mesa, pergunta se algum Membro pretende intervir. 
 
Não havendo intervenções, o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo 

sido aprovada por unanimidade, com 23 votos a favor (14 da CDU, 5 do PS, 3 do PSD e 1 do BE). 
Aprovado em minuta. 
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 Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a sessão cerca das 22,30 
horas do dia 09 de Outubro de 2008, tendo sido lavrada a presente acta, que eu Maria Amélia 
Colaço Fragoso Ludovina das Dores redigi e subscrevi. 
 
 
 
 

       
Palmela, 09 de Outubro de 2008 


