
 

 
 
 

ATA N.º 19/2012: 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 

2012: 

No dia três de outubro de dois mil e doze, pelas quinze horas e vinte minutos, no Auditório da 

Biblioteca Municipal de Palmela, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, sob a Presidência 

de Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, Presidente, encontrando-se presentes os Vereadores 

Álvaro Manuel Balseiro Amaro, José Carlos Matias de Sousa, Adília Maria Prates Candeias, Adilo 

Oliveira Costa, Maria da Natividade Charneca Coelho e Luís Miguel Reisinho de Oliveira Calha. 

 

A Ordem do Dia desta reunião de Câmara é constituída pelos seguintes 

pontos: 

PONTO 1 – Redução da Taxa de IMI a aplicar na Área de Intervenção do Gabinete de 

Recuperação do Centro Histórico da Vila de Palmela 

PONTO 2 – Empreitada de “Espaço Cidadão – serviço de apoio à comunidade” – Adjudicação 

da empreitada 

ADMISSÃO DO PONTO 1-A – Reorganização administrativa do território das freguesias: 

emissão de parecer 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Sr.ª Presidente saúda os presentes. 

● Metodologia de funcionamento das reuniões de Câmara – A Sr.ª Presidente 

descreve sumariamente a metodologia de funcionamento das reuniões de Câmara e refere que 

as mesmas se dividem em três períodos distintos: Período Antes da Ordem do Dia, Ordem do 

Dia e Intervenção do Público. 
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● XX Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) – A Sr.ª 

Presidente menciona que se realizou, no passado dia 29 de setembro, em Santarém, o XX 

Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Tratou-se dum Congresso 

extraordinário, convocado, tendo em conta leis e medidas graves que afetam o Poder Local, 

nomeadamente, Lei dos Compromissos, Lei da Reorganização Administrativa, Programa de 

Apoio à Economia Local (PAEL), Lei dos Dirigentes, novo Projeto de Lei sobre as Atribuições e 

Competências das Autarquias e sobre um conjunto de medidas (leis ou projetos em discussão) 

que merecem grande preocupação por parte das Autarquias. O Congresso viveu momentos 

bastante tensos, mas o que interessa são as propostas aprovadas. Salienta as seguintes: 

. uma moção que propunha ao plenário da Assembleia da República deliberar a 

revogação da Lei dos Compromissos; 

. uma proposta defendendo a revogação da Lei dos Dirigentes; 

. uma proposta defendendo a revogação da nova Reorganização Administrativa; 

. uma proposta defendendo a revogação do PAEL; 

. uma proposta sobre as principais leis que afetam a Lei dos Compromissos. 

 Estas duas últimas propostas foram aprovadas por uma larga maioria dos congressistas. 

Mais refere que os temas não foram pacíficos e houve tensões ocasionadas pelas propostas 

apresentadas. Refira-se que estiveram em causa as regras da democracia e o aceitar a posição 

das maiorias. Houve uma tomada de posição, por parte do PSD, no sentido de contestar as 

propostas que foram aprovadas por maioria. A maioria em gestão neste executivo mostra-se 

expetante relativamente a estes temas que têm sido várias vezes discutidos nas reuniões 

camarárias como temas muito fraturantes no Poder Local. O caso da Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso pode levar à paralisação de algumas Autarquias, nomeadamente, 

quanto à não concretização de tarefas que são da sua responsabilidade. A Lei dos Dirigentes é 

absolutamente incongruente e dificultará em muito o funcionamento das câmaras municipais. A 

Câmara Municipal de Palmela, através da Associação Nacional de Municípios Portugueses, não 

podia deixar de se pronunciar contra estes temas. Foi esta a ideia do Congresso: num tom de 

crítica a esta nova realidade do Poder Local consubstanciada neste conjunto de diplomas que 

têm um denominador comum, na medida em que todos se enquadram numa estratégia muito 

clara de pôr em causa, afetar e atacar a autonomia do Poder Local. Insiste que a autonomia do 

Poder Local está posta em causa a partir da aprovação destas leis, e o próprio papel do Poder 

Local, a sua capacidade de dar resposta às atribuições e competências que lhe estão cometidas, 

a escassez de meios, concretamente de meios financeiros, encarregam-se de fazer o resto. O 

desempenho das Autarquias Locais e a sua capacidade de resolver os problemas dos cidadãos e 

servir os cidadãos em cada território fica completamente posto em causa. No fundo, pensa-se 

que isto se insere numa estratégia mais vasta, que tenciona pôr em causa ao limite tudo o que 
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é serviço público e quer mostrar que a estratégia atualmente existente não é capaz de resolver 

as verdadeiras necessidades dos cidadãos e, para isso, tiram-se meios financeiros, meios 

humanos e até capacidade técnica para intervir.      

 

● Sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Palmela destinada à discussão 

da Reorganização administrativa do território das freguesias: emissão de parecer – 

A Sr.ª Presidente refere que o tema da Reorganização administrativa do território das 

freguesias deu origem, no concelho de Palmela, a um conjunto de deliberações tomadas em 

todos os órgãos autárquicos (Assembleia de Freguesia, Câmara Municipal e Assembleia 

Municipal) e levou a uma tomada de posição, no sentido da rejeição desta lei e das suas 

caraterísticas gerais. Os objetivos desta lei são de ataque ao Poder Local e às Freguesias em 

concreto somando um desrespeito pelas posições das populações. No caso concreto do de 

Palmela, é um território muito vasto onde existem 5 Freguesias com áreas muito grandes e 

todas possuem competências delegadas por parte da Câmara Municipal, através dos Protocolos 

de Descentralização de Competências. Neste concelho, as Juntas de Freguesia traduzem a 

concretização de muitos serviços públicos que hoje são prestados às populações. E, de facto, a 

Câmara Municipal não pode deixar de dar um parecer desfavorável à aplicação desta lei e, 

nesse sentido, tem a apresentar nesta reunião a proposta designada por Ponto 1-A - 

Reorganização administrativa do território das freguesias: emissão de parecer. Para dia 10 de 

outubro está agendada uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal onde este tema 

será objeto de deliberação e para a qual se apela à participação de todos os munícipes do 

concelho, meios de comunicação social, associações de moradores e coletividades, porque em 

causa está vida das populações. Já não se trata somente da falta de meios como da nova 

organização que se pretende trazer ao território e que vai contribuir para desmantelar o Poder 

Local e acabar com a sua capacidade de cumprir os objetivos que tem tido até à presente data. 

Esta sessão extraordinária terá lugar no Cine-Teatro S. João, em Palmela, às 21:00 horas. 

 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro apresenta cumprimentos. 

● Medidas adotadas no âmbito dos transportes – O Sr. Vereador Álvaro Amaro 

informa que a Câmara Municipal de Palmela está a desenvolver um projeto piloto de transporte 

flexível dirigido à população residente na Herdade do Zambujal que deve entrar em 

funcionamento a partir do dia 11 do corrente mês. Na origem da necessidade deste projeto 

está o encerramento, por razões de segurança, do acesso viário a partir da antiga ponte 

ferroviária do Zambujal e a ausência de serviços de transporte coletivo no local, bem como a 

problemática de mobilidade num espaço rural com reduzidos níveis de acesso. Pretende-se, 

também, com esta medida mitigar o isolamento a que está sujeita a população (nomeadamente 

a mais idosa) e complementar as linhas principais do sistema de transporte coletivo rodoviário 
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garantindo o acesso a serviços de interesse público. Este serviço será disponibilizado 

gratuitamente pela Autarquia que, para tal, recorrerá a recursos humanos e a viaturas próprias. 

O transporte funcionará experimentalmente durante um mês com uma periodicidade de uma 

vez por semana, à quinta-feira. O veículo a utilizar será de 9 lugares estando a estudar-se a 

complementaridade com outros transportes existentes para o transporte escolar, tendo em vista 

alargar o período de horas que as pessoas poderão recorrer a este “vai vem” entre a Herdade 

do Zambujal e a sede de freguesia onde têm hipótese de tomar outros transportes para Setúbal 

(onde muitos idosos/pessoas se deslocam para tratamentos de saúde). O horário do transporte 

será divulgado nos principais pontos de acesso público da Herdade do Zambujal e Freguesia de 

Marateca e, ainda, através dos meios de divulgação da Câmara Municipal de Palmela. 

 

Apresentação de cumprimentos por parte do Sr. Vereador Adilo Costa. 

● Informação no âmbito da Educação – Envolvimento/Participação das Associações 

de Pais – O Sr. Vereador Adilo Costa refere que a participação de todos os cidadãos e 

organizações na vida e gestão pública pode contribuir para a resolução de problemas e é 

sempre uma mais-valia e um fator de distinção do Município de Palmela pela positiva. Assim 

sendo, a Autarquia tem fomentado e aprofundado a cooperação com as Instituições 

Particulares de Solidariedade Social (IPSS), tais como: associações de cultura / desporto / 

juvenis, associações de pais e encarregados de educação, entre outras organizações, e tem 

sido valorizado o seu papel de transformação, inovação e intervenção na comunidade. Neste 

contexto, e no que diz respeito às Associações de Pais e Encarregados de Educação deste 

concelho há a salientar que estas entidades têm sido, ao longo dos últimos anos letivos, 

parceiros fundamentais na organização e no desenvolvimento dum conjunto de atividades de 

animação socioeducativa da educação pré-escolar. Estão firmados Protocolos de Colaboração 

com as Associações de Pais das Escolas E.B. de Aires e E.B. Zeca Afonso. Refira-se que a 

Câmara Municipal tem recebido e acarinhado propostas destas organizações, no sentido de 

intervirem em ações de parceria e solidariedade que são indutoras de dinâmicas de melhoria e 

de qualificação do parque escolar. Esta relação tem beneficiado não só a comunidade educativa 

como tem enriquecido o património municipal no que às escolas diz respeito. De forma 

partilhada entre Câmara Municipal / Associações de Pais / Escola foi possível executar 

intervenções necessárias para o conforto e melhoria das condições de trabalho das 

crianças/alunos. Trata-se de intervenções que, no elenco das obras que o Município pretende 

fazer, não são consideradas as mais prioritárias (as de caráter prioritário são resolvidas pelo 

Município), mas há a reconhecer que são importantes. A Câmara Municipal assumiu a 

elaboração de projetos de arquitetura e o acompanhamento técnico por essas intervenções a 

serem concretizadas pelas Associações de Pais e se designam a seguir: 

 . construção do espaço bar na E.B. Zeca Afonso, em Pinhal Novo; 

 . instalação de ar condicionado e sistema wireless na E.B. de Aires; 
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. construção de um telheiro na entrada principal da E.B. Alberto Valente, em Pinhal 

Novo; 

. colocação de estrutura de ensombramento na E.B. Joaquim José de Carvalho, em 

Palmela; 

. construção de uma sala ATL na E.B. António Matos Fortuna, em Quinta do Anjo. 

Acrescenta o Sr. Vereador Adilo Costa que a Associação de Pais da E.B. Salgueiro Maia 

propôs à Autarquia, reunindo o envolvimento da Junta de Freguesia, a resolução de um 

problema existente no logradouro da escola. 

Finaliza realçando o grande envolvimento e empenho com as Associações de Pais que têm 

vindo a intervir nas escolas e têm contribuído para a resolução de questões de extrema 

importância para a comunidade educativa. 

 

● Outubro – Comemorações do Mês do Idoso – O Sr. Vereador Adilo Costa menciona 

que é chegado o último trimestre do ano de 2012 – Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da 

Solidariedade entre Gerações -. Como é habitual, em Palmela, o mês de outubro é consagrado 

às Comemorações do Mês do Idoso, cujo programa reúne um conjunto de iniciativas 

especialmente destinadas à população sénior do concelho, e são organizadas pela Câmara 

Municipal e Instituições Particulares de Solidariedade Social. De salientar que tem havido 

patrocínios de particulares: Farinha Branca de Neve (que tem sido um parceiro imprescindível 

nestas comemorações), restaurante O Forno e Popular FM, entre outros. Estas iniciativas são o 

corolário das atividades que se realizam ao longo do ano e que, em articulação com diferentes 

parceiros, abrangem áreas tão diversas como: saúde, atividade física e desporto, lazer e 

entretenimento, formação e informação especialmente destinada às pessoas idosas. 

Mais refere que o conceito de envelhecimento ativo não pode estar restringido às iniciativas do 

Ano Europeu e é importante que tenha por base uma reflexão que ajude a cimentar a 

construção de uma melhor sociedade para todos os cidadãos sem constrangimento da idade de 

cada um. Os seniores têm um papel fundamental e quando acabam a vida ativa não acabam a 

vida, nem são cidadãos de 2.ª categoria, devendo as várias entidades estarem atentas à 

evolução das suas vidas, porque o seu envelhecimento é relevante para cimentar a sociedade. 

Não é por acaso que no concelho de Palmela o lema do Mês do Idoso é, desde há alguns anos, 

chamado de Palmela – um concelho de todas as idades. A programação do Mês do Idoso incide 

nas seguintes atividades: 

. “Somos Atores da Nossa Vida” – 2.º filme com realização da Câmara Municipal, no 

qual tanto os atores como o público são os idosos de todas as Instituições Particulares 

de Solidariedade Social (IPSS) do concelho; 

. Chá Dançante – esta festa tornou-se o tradicional momento de animação, convívio, 

encontro e reencontro entre os idosos das IPSS deste concelho; 
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. Iª Feira Sénior de Palmela – destinam-se 2 dias para dar visibilidade às IPSS e ao 

trabalho que desenvolvem com idosos, juntam-se parceiros e colaboradores e 

enquadra-se a vertente da feira num programa de animação que valorize os recursos 

disponíveis; 

. IV Fórum Social de Palmela – O tema central do Fórum este ano é “Palmela – um 

concelho de todas as idades” – pretende-se que seja um momento de reflexão 

atualizado sobre esta problemática; 

. “Clique Sem Idade” – cerimónia de entrega de diplomas deste programa; 

. Musicando – Encerram-se as Comemorações do Mês do Idoso deste ano com música, 

animação e alegria para todos os cidadãos de pleno direito no concelho de Palmela. 

 

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha cumprimenta os presentes. 

● 2.ª Edição do Concurso de Gastronomia do Concelho de Palmela no âmbito do 

programa “Palmela Experiências com Sabor” – O Sr. Vereador Luís Miguel Calha dá 

conhecimento que a Câmara Municipal com o apoio da Associação da Rota de Vinhos da 

Península de Setúbal vai levar a efeito, entre os dias 12 e 21 deste mês, a 2.ª edição do 

Concurso de Gastronomia do Concelho de Palmela. É uma iniciativa que está integrada no 

programa “Palmela Experiências com Sabor”. Ao longo deste período os estabelecimentos 

participantes apresentarão uma ementa onde os produtos locais e a gastronomia do concelho e 

da região devem estar representados. Este ano o concurso conta com a participação de 8 

restaurantes, bem como da Pousada de Palmela enquanto vencedora da edição passada e que, 

de acordo com o regulamento, não poderá concorrer mas irá disponibilizar uma ementa 

especial no âmbito desta iniciativa. Os pratos serão apreciados por um júri constituído por 

várias entidades que visitarão os estabelecimentos sem aviso prévio e terá como principais 

critérios de avaliação os ingredientes utilizados: o sabor, a apresentação, a confeção, a 

criatividade e a integração da gastronomia local. Além dos 3 primeiros prémios, é de salientar 

que será atribuído o prémio inovação ao prato que, pelas suas características, se apresentar 

como uma novidade e uma mais-valia para o receituário regional. O Concurso de Gastronomia 

do Concelho de Palmela constitui mais uma aposta na promoção e divulgação da gastronomia 

local como um importante produto turístico e, simultaneamente, uma aposta na dinamização do 

tecido empresarial local da área da restauração. 

 

A Sr.ª Vereador Natividade Coelho saúda os presentes. 

● XX Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) – A Sr.ª 

Vereadora Natividade Coelho refere que não esteve presente no XX Congresso da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), mas obteve informações e acesso a 

alguns documentos. Após a intervenção da Sr.ª Presidente da Câmara, nesta reunião, 

persistem-lhe algumas dúvidas. Tanto quanto julga saber há uma moção aprovada contra a Lei 
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dos Compromissos, mas, relativamente às demais áreas que estiveram em discussão, a notícia 

que tem é que consta do documento das conclusões do Congresso e não de moções autónomas 

quanto à Lei dos Dirigentes e a Extinção/Agregação de Freguesias. Gostaria de ser esclarecida. 

A propósito da questão suscitada, a Sr.ª Presidente refere que o Congresso foi muito confuso. 

A partir de determinada altura (e as informações são díspares), as primeiras propostas que 

deram entrada na mesa eram propostas de alteração, foram apresentadas duas propostas por 

um grupo de eleitos onde estavam maioritariamente eleitos da CDU. Assim: 

. Uma sobre a revogação da Lei dos Compromissos e demais legislação, o PAEL, a 

Reorganização Administrativa, a Lei dos Dirigentes - é uma proposta de alteração às 

conclusões do Congresso;  

. Outra proposta dos mesmos eleitos, mas de natureza diferente sobre a questão da 

participação dos eleitos locais, os vários movimentos ao lado das populações, e para o 

que interessa centrou-se a atenção na proposta sobre a revogação dessa legislação; 

Continua dizendo que, paralelamente houve duas moções: 

. Uma moção do PS sobre a revogação da Lei dos Compromissos; 

. Uma moção do PSD no sentido da criação de uma comissão para avaliação da Lei dos 

Compromissos que deveria, no final do ano, apresentar uma solução. 

Oferece-se explicar que depois de muita discussão, a proposta do PSD, foi retirada pelos 

subscritores a favor das conclusões do Congresso. Houve uma manifestação clara de 

discordância entre a assistência (que não se revia na conclusão do Congresso). Quando se 

chegou à votação, sucedeu que foi votada por uma larga maioria a moção do PS sobre a 

revogação da Lei dos Compromissos; e foi aprovada, também, por maioria, a proposta dos 

eleitos da CDU, que alteram as conclusões do Congresso. As conclusões do Congresso devem 

ser alteradas, de modo a incorporar as duas propostas que foram apresentadas pelo PCP e em 

relação às quais a esmagadora maioria dos congressistas, no caso da Lei dos Compromissos, 

estava de acordo. No caso dos outros temas as conclusões acabam por ser aprovadas com as 

alterações partindo do princípio que essas alterações são integradas e foram aprovadas, por 

maioria, com um conjunto de abstenções. Esse conjunto de abstenções, entre eles, ela própria, 

em que muitos dos autarcas da CDU optaram por se abster nas conclusões do Congresso, 

porque embora a incorporação de matérias que se acham essenciais entendeu-se que se deve 

dar um voto de desconforto relativamente à forma como se chega ao Congresso, pelo facto de 

a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), nomeadamente o seu conselho 

diretivo ter entendido convocar este Congresso extraordinário não há meses atrás (como foi 

sugerido) mas somente agora, depois de todo um pacote legislativo estar aprovado; e, por 

outro lado, com grande desconforto relativamente às posições que a ANMP tem vindo a tomar. 

Repare-se que a Lei dos Dirigentes foi claramente aprovada com os contributos ANMP que acha 

ter prestado um grande serviço com esta Lei dos Compromissos e com os contributos que foi 

dando para a mudança da lei. A abstenção assumida é nesse sentido, embora no Congresso se 
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tivesse conseguido um conjunto de medidas que foram apoiadas, nomeadamente a revogação 

destes diplomas. Entendeu-se que se devia dar uma manifestação de desconforto e essa foi 

traduzida no voto de abstenção. A comunicação social deteve-se no que era mais visível e esta 

foi a grande confusão criada entre o PS e o PSD com os autarcas do PSD a discordarem da 

condução do Congresso e parecia que tudo estava afunilado em torno da Lei dos Compromissos 

e da moção sobre a Lei dos Compromissos. Foi a moção sobre a Lei dos Compromissos e as 

duas propostas que visavam alterar as conclusões do Congresso por parte dos eleitos da CDU e 

que, também, foram aprovadas por maioria. Espero que haja bom senso, porque a ANMP tem 

um património rico do qual todos os Municípios fazem parte, e tem sido um exemplo de 

entendimento entre o poder local, um exemplo de convergência em relação a matérias muito 

concretas. O que se passa hoje em dia é que perante situações tão graves que estão a 

acontecer no Poder Local era preciso clarificar (quem está de acordo com determinadas leis e 

quem está contra) e, apesar de todos sempre terem pugnado pelo consenso e entendimento, 

era chegada a hora de deixar clara a posição de uns e de outros. A rotura era inevitável. 

 

● Mobiliário urbano colocado junto às paragens do autocarro que efetua o circuito 

de transporte de pessoas no Centro Histórico da Vila de Palmela - A Sr.ª Vereadora 

Natividade Coelho chama a atenção para o mobiliário urbano colocado junto às paragens do 

autocarro que efetua o circuito de transporte de pessoas no Centro Histórico da Vila de Palmela 

em que, nuns casos é colocado um banco, e noutros casos é colocado um caixote do lixo 

(papeleira). Gostava de ser esclarecida sobre o que presidiu à instalação de uma ou de outra 

modalidade. Há bancos para as pessoas se sentarem colocados junto a caixotes do lixo, o que 

tem originado grande controvérsia por parte dos utentes do circuito urbano.  

 

● Utilização de veículos da Câmara Municipal de Palmela para deslocação de 

trabalhadores da Autarquia à manifestação organizada pela CGTP (Confederação 

Geral dos Trabalhadores Portugueses) - A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho refere 

que a Câmara Municipal tem estado em esforço de contenção de despesas relativamente à 

atribuição e distribuição de viaturas. Contudo, chegou-lhe a notícia de que, no passado sábado, 

a Câmara Municipal de Palmela cedeu 6 autocarros para a deslocação de trabalhadores à 

manifestação em Lisboa. E, a este propósito, coloca as seguintes perguntas: 

. se a cedência de viaturas para a deslocação a manifestações faz parte de uma prática 

da Autarquia ou de uma decisão camarária; 

 . se há lugar a pagamento de horas extraordinárias, designadamente a motoristas. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho repara que este tipo de questões tem muita visibilidade 

e quando há associações e clubes desportivos que viram as suas atividades cortadas por falta 

de transportes e acabam por observar e estar atentos ao que acontece. Considera que deve dar 

eco, enquanto representante eleita nesta Autarquia, deste tipo de situações. Não sabe se a 
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notícia é verdadeira, mas há um mau estar, pelo que quer saber em que condição tal ocorre, 

como é disponibilizado o transporte e como é pago. 

Em 21 de setembro houve o Congresso da CGTP no Cine-Teatro S. João, em Palmela, pelo que, 

também, tem a colocar a questão em relação à disponibilização do espaço se foram seguidas as 

regras para as de outras associações. 

 

Face às questões colocadas pela Sr.ª Vereadora Natividade Coelho foram dadas as 

seguintes respostas: 

− Mobiliário urbano colocado junto às paragens do autocarro que efetua o circuito de 

transporte de pessoas no Centro Histórico da Vila de Palmela – A Sr.ª Presidente explica que 

ainda se está em tempo de fazer alguns ajustamentos. Não lhe parece haver incompatibilidade 

entre as papeleiras e os bancos. De qualquer modo, garante que os casos descritos vão ser 

avaliados.   

 

− Utilização de veículos da Câmara Municipal de Palmela para deslocação de trabalhadores da 

Autarquia à Manifestação organizada pela CGTP (Confederação Geral dos Trabalhadores 

Portugueses) – A Sr.ª Presidente responde que a Câmara Municipal tem obrigação de dar a 

conhecer suas decisões às associações e/ou clubes desportivos. Acha normal e legítimo que as 

diferentes entidades perguntem se os trabalhadores da Câmara Municipal na sua ida à 

Manifestação estão a cumprir uma prática que é de direito. Tem sido comum, desde sempre, 

ver autocarros cedidos pelas câmaras municipais e mesmo por algumas empresas (de norte a 

sul do país), aos trabalhadores e cidadãos para se deslocarem a manifestações. Entende-se a 

disponibilização das viaturas da mesma maneira como quando a Comissão Sindical solicita a 

cedência do Cine-Teatro S. João para acolher uma iniciativa que, à semelhança de tantas 

outras, se efetuam no concelho. Existe um regulamento em função do qual se cede este 

equipamento e, nesse contexto concreto, a cedência insere-se nessas regras. No âmbito desse 

regulamento cedeu-se a sala deste espaço à CGTP para o encontro. Numa prática que é normal 

entre instituições que são parceiras em tantas iniciativas, as associações e/ou clubes têm de 

perceber que a Câmara Municipal faz um grande esforço para ceder transporte às coletividades 

ao longo do ano entre o que é ceder transporte para a deslocação à Manifestação em escala 

muito inferior.  

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias começa por cumprimentar os presentes. Adiciona os 

seguintes esclarecimentos: em relação aos pedidos para cedência de viaturas há sempre um 

pedido formal da Comissão Sindical. Para a Manifestação, que se realizou no passado sábado, 

foram cedidas 5 viaturas. Tem ouvido várias opiniões do movimento associativo. É de realçar 

que este ano há um compromisso com o movimento associativo, no sentido de ceder um 

transporte a cada instituição, a acertar de acordo com a disponibilidade do serviço. E 

acrescenta que neste caso em concreto, também algumas associações aderiram à manifestação 
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e integraram os mesmos transportes. Pensa que a Câmara Municipal deve contribuir para que 

as pessoas se manifestem livremente em iniciativas marcadas para o efeito. Afirma que não 

houve pagamento de horas extraordinárias aos trabalhadores que conduziram os autocarros. 

 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa apresenta cumprimentos. Intervém, dizendo o 

seguinte: 

● Sinalização das obras que ocorrem no Centro Histórico da Vila de Palmela – O Sr. 

Vereador José Carlos de Sousa repara que as obras no Centro Histórico da Vila de Palmela 

causam transtorno a quem vive e a quem vem de visita a Palmela. Aquilo que lhe parece 

incongruente é que a sinalização das obras do Centro Histórico seja tão deficiente. Dá como 

exemplo: quem entra no Centro Histórico pelo lado do Chafariz D. Maria I tem duas placas 

indicativas: Castelo / Câmara, só que o Castelo e a Câmara nunca mais são visíveis. Quem 

entra pela parte do Município e desce em direção ao Pelourinho entra num emaranhado de ruas 

e de sentidos únicos que é algo atroz. Opina que deve haver uma melhor sinalização 

especialmente em fase de obras. 

 

● Alguns dos indicadores constantes do Relatório da Atividade Municipal respeitante 

ao período de 01 de maio a 31 de agosto de 2012: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa intervém em relação a alguns dos indicadores 

constantes do Relatório da Atividade Municipal respeitante ao período de 01 de maio a 31 de 

agosto de 2012: 

a) Número de ações interpostas contra o Município – Verifica que, no período 

em causa, foram interpostas 8 ações contra o Município de Palmela. Pretende saber 

quais. 

b) Cartão Municipal Sénior – Reporta-se ao facto de o Município de Palmela se 

distinguir como sendo um Município voltado para os idosos, mas que se vê 

contrariado pelos números, na medida em que no período em referência foi 

rececionado nos serviços camarários apenas um pedido de adesão ao Cartão 

Municipal Sénior. 

c) Número de presenças nas sessões de cinema projetadas no Auditório 

Municipal de Pinhal Novo – Repara que foram projetadas 33 sessões de cinema 

no Auditório Municipal de Pinhal Novo com apenas 238 presenças, ou seja, são 

menos de 8 pessoas por sessão. Várias vezes tem chamado a atenção para esta 

realidade e para a questão do incentivo que tem de ser dada para o espaço ser 

usufruído. Não é lógico que o equipamento em questão esteja a ser utilizado desta 

maneira.  
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● Execução financeira da Câmara Municipal de Palmela no período que medeia entre 

01 de janeiro a 31 de agosto de 2012 comparativamente com o período análogo do 

ano anterior / Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) – O Sr. Vereador José 

Carlos de Sousa efetua a seguinte intervenção sobre a Execução financeira da Câmara 

Municipal de Palmela no período que medeia entre 01 de janeiro a 31 de agosto de 2012 

comparativamente com o período análogo do ano anterior / Programa de Apoio à Economia 

Local (PAEL): 

. Os Vereadores da oposição ou os legitimadores da democracia instituída têm pouco 

acesso a uma série de documentos. Quando tem acesso a determinados documentos 

consegue alguns dados que não tem em condições normais. As alterações orçamentais 

são feitas de uma forma que o deixam a pensar o que está subjacente a tudo isto.  

. Relativamente aos dados a 31 de agosto de 2012 comparado com os mesmos dados 

relativos a 31 de agosto de 2011 (período temporal de 01 de janeiro a 31 de agosto) 

parece que tudo o que vai sendo dito pela maioria do executivo em gestão e pela Sr.ª 

Presidente da Câmara neste final de mandato tem pouca substância face aos 

resultados, ou seja, o que se consegue vislumbrar nos números não abona no discurso. 

Refere-se concretamente à execução orçamental em termos da receita e da despesa. 

Veja-se: 

  - A despesa aumenta e a receita diminui, o que já era expetável;  

 - Comparativamente com 2011, a despesa aumenta quase 1 milhão de euros, 

porque não se conseguem consubstanciar receitas extraordinárias entre 01 de 

setembro e 31 de dezembro de 2012 que possam cobrir algum deste défice 

(um défice acumulado e cumulativo); 

- Citando os números do Relatório da Atividade Municipal ao nível das GOP (nos 

oito meses: de 01 de janeiro a 31 de agosto) fica-se com 38,4% cumprido, 

sendo que é inferior em 33% ao valor afeto em 2011. Preocupa-o o facto de 

como se vai sair desta situação. Com a possibilidade de recurso ao PAEL “abria-

se uma janela de oportunidade”, tendo a Sr.ª Presidente já afirmado que não 

recorria ao PAEL, justificando: questões relacionadas com a perda de mandato / 

o facto de só ter acesso a 2 milhões de euros, entre outras. Ontem pediu à 

Câmara Municipal para lhe ser disponibilizado um mapa (facultado hoje) em 

que é visível o valor elegível para o PAEL e são cerca de 5 milhões de euros (e 

não são os 2 milhões de euros afirmados pela Sr.ª Presidente da Câmara na 

sessão da Assembleia Municipal). Pelo que pergunta: a que se deve o facto de 

a candidatura ao PAEL só permitir situar-se nos 2 milhões de euros? 

- De acordo com o mapa fornecido, verifica-se que o total da dívida municipal 

se situa na ordem dos 28 milhões de euros. A receita expetável regular é de 35 

milhões de euros e a receita efetiva é de 38 milhões de euros; são valores 

muito distantes do orçamento de 56 milhões de euros. E depois existe ainda um 
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valor elegível para o PAEL, de 5.095 mil euros. Questões: Quantos milhões se 

podem obter por via do PAEL? Esse montante daria para a Câmara Municipal 

colocar “em alguma agitação” a própria economia local? Admite que do PAEL 

podem resultar complicações em termos da perda do mandato, mas se os 

empréstimos contratualizados ao Banco não forem liquidados, não sucede o 

mesmo? Esteve a ler a legislação relacionada com o PAEL e os contratos de 

empréstimo de longa duração e de curta duração e há sempre a salvaguarda 

de, no caso de a obrigação não ser concretizada vão aceder ao dinheiro do FEF 

(Fundo de Equilíbrio Financeiro). A perceção que tem é a de os Municípios de 

Sesimbra e do Barreiro se candidatarem ao PAEL. Ouviu as declarações do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Benavente que arrasou o PAEL e a troika, 

mas a sua opinião é a de que as câmaras municipais existem para servir os 

munícipes. Gostava de ouvir a Sr.ª Presidente sobre esta temática do PAEL. 

 

Face às questões apresentadas pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa foram dadas 

as seguintes respostas: 

− Execução financeira da Câmara Municipal de Palmela no período entre 01 de janeiro a 31 de 

agosto de 2012, comparativamente com o período análogo do ano anterior / Programa de 

Apoio à Economia Local (PAEL) – A Sr.ª Presidente adianta que o Programa de Apoio à 

Economia Local (PAEL) é ditado pela Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, e tem por objetivo a 

regularização do pagamento de dívidas dos municípios a fornecedores que se encontram 

vencidas há mais de 90 dias e estejam registadas na Direção Geral das Autarquias Locais à data 

de 31 de março de 2012. A Portaria 281-A/2012, de 14 de setembro procedeu à 

regulamentação do indicado diploma legal. 

A respeito da intervenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa, a Sr.ª Presidente considera 

que não se deve “baralhar” o conjunto dos empréstimos. Quando se fala em dívida, esta refere-

se a dívida a fornecedores que está bem identificada nos documentos formais. A dívida da 

Câmara Municipal a 31 de março de 2012 era de 7,2 milhões de euros, e quando o Sr. Vereador 

se reporta aos 28 milhões de euros esse montante não corresponde à dívida da Autarquia, mas 

ao conjunto dos empréstimos, tanto assim é que aparece separado no Orçamento. Para calcular 

o valor a que a Câmara Municipal pode ter acesso por via do PAEL há que subtrair o montante 

que se consegue pagar desta dívida. Assim, consegue-se pagar 3,6 milhões de euros. É este o 

diferencial entre 50 a 90%, o que significa 2,5 milhões de euros como valor máximo de recurso 

ao PAEL, e no melhor dos cenários seriam 3,6 milhões de euros (ainda sem certezas porque há 

questões que se prendem com a aferição da legislação). O mais plausível seriam os 2,5 milhões 

de euros. De acordo com a legislação concluiu-se que o montante proveniente do PAEL teria de 

ser utilizado para pagamento das faturas mais antigas, no caso concreto: AMARSUL – 

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. / SIMARSUL – Sistema Integrado 

Multimunicipal de Águas Residuais da Península de Setúbal, S.A. e TST – Transportes Sul do 
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Tejo, S.A.. As grandes faturas que a Câmara Municipal de Palmela tem em dívida são destes 

três fornecedores.  

A Sr.ª Presidente continua a sua intervenção dizendo que tem uma posição crítica de princípio 

relativamente ao PAEL por ser uma medida impositiva e até mais antidemocrática do que a 

troika tem imposto. Para além da sua posição política de princípio, quer expressar que se tal 

contribuísse verdadeiramente para ajudar as contas do Município e, designadamente, os 

fornecedores, teria recorrido a este programa, como foi o caso das Câmaras Municipais de 

Sesimbra, Barreiro e Montijo. Mas, repare-se que as realidades são completamente diferentes: 

a estrutura da dívida de uns e de outros é completamente diferente, na medida em que a dívida 

da Câmara Municipal de Palmela é recente e baseia-se nestes três últimos anos em que a 

receita desceu a pique, diminuindo num valor superior aos 10 milhões de euros. Há a frisar que 

há Municípios que têm dívidas há muitos anos e têm um valor elegível muito superior ao do 

Município de Palmela. Se tivesse um valor elegível de 5 ou 6 milhões de euros teria de pensar 

obrigatoriamente no recurso ao PAEL, agora com base na realidade atual ponderou-se que não 

valia a pena correr o risco. Note-se que o incumprimento dos pagamentos por via do PAEL faz 

recair a responsabilidade sobre o eleito (perde o mandato) e o diretor financeiro (pode perder 

os seus bens ou ver o seu vencimento retido). É neste sentido que acha o PAEL 

antidemocrático. O que o Sr. Vereador José Carlos de Sousa chama de “uma janela de 

oportunidade” também teve ocasião, ela própria, de se deter com maior atenção, e se de facto 

visse resolvida uma parte substantiva da dívida que resultou da quebra de receitas, tê-lo-ia 

feito. É preciso salientar que o recurso ao PAEL compromete a Câmara Municipal durante os 

próximos 14 anos. Não é possível entregar de “bandeja” o PAEL. No caso da Câmara Municipal 

do Barreiro é uma Câmara Municipal com uma dívida muito antiga e de grande montante, e o 

seu Presidente mostrou-lhe que estavam a conseguir recuperar a sua dívida: tomaram uma 

série de medidas que lhes era possível “ainda” tomar e estão a reduzir significativamente a sua 

dívida. Como o montante de candidatura ao PAEL era muito elevado contribuía 

significativamente para pagar a dívida, além de que estão, simultaneamente, a reduzir as 

despesas na Autarquia. Desta forma, considerou o seu Presidente que vale a pena candidatar-

se a uma situação que tende rapidamente para o equilíbrio e a perspetiva é a de conseguir em 

seis anos ter a situação equilibrada. Este é outro cenário possível. O PAEL é um instrumento 

que vale a pena ser estudado e analisado com muito detalhe. A análise efetuada na Câmara 

Municipal de Palmela permite concluir que adotar o PAEL como solução iria acarretar riscos 

muito grandes para o futuro.  

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa afirma que a Câmara Municipal de Palmela já não tem 

capacidade financeira para recorrer a empréstimos bancários. 

A Sr.ª Presidente responde que a Câmara Municipal continua a ter capacidade para outras 

figuras, como sejam, a do saneamento financeiro. Há municípios a compaginarem o PAEL com 

figuras de saneamento financeiro, até porque, na prática, o saneamento financeiro é um 

empréstimo, com um juro mais elevado. Todos os cenários podem ser estudados, mas a 

decisão de recorrer ao PAEL tinha de ser tomada até ao dia de amanhã e, ela própria, decidiu 
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não recorrer a este Programa. A receita e a despesa continuam a ser avaliadas e, a ser tomada 

alguma medida, esta será tomada em consciência sempre no sentido de procurar o equilíbrio 

financeiro do Município. A par disso, há o propósito de internamente desenvolver um programa 

que vai continuar a ser muito duro e visa a recuperação da situação financeira para permitir o 

pagamento da dívida reduzindo até a atividade. É um desafio interno que vai ser proposto.   

 

− Alguns dos indicadores contantes do Relatório da Atividade Municipal respeitante ao período 

de 01 de maio a 31 de agosto de 2012 - Cartão Municipal Sénior – O Sr. Vereador Adilo 

Costa menciona que em parte concorda com Sr. Vereador José Carlos de Sousa. Explica que 

está em revisão o Cartão Municipal Sénior, na medida em que atingiu um determinado número 

de adesões e não tem aumentado. A revisão está a ser efetuada e pretende oferecer mais 

produtos/serviços/descontos e, sobretudo, foi-se à génese do que limita mais: a burocratização 

dos níveis do cartão. Os cartões têm vários níveis e para se obter prova a que nível pertence o 

utente sénior, este tem de despender algum dinheiro. Tão breve quanto possível 

(provavelmente final deste ano ou princípio do próximo ano) será apresentado, para apreciação 

e votação deste órgão, a alteração ao regulamento.  

Acrescenta que o trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal com os idosos é um trabalho em 

rede dentro dos princípios da articulação da solidariedade. O conjunto do trabalho em rede ao 

nível do CLASP (Conselho Local de Ação Social de Palmela) permite aferir que o resultado final 

é superior ao que os parceiros do CLASP produzem. São levados à prática projetos com o 

Centro de Saúde de Palmela e a Segurança Social (a nível da articulação do Rendimento Social 

de Inserção). Em cada 100 jovens do concelho existem 112 idosos, daí advém a importância 

que os idosos têm no tecido social do concelho. Enuncia alguns projetos/ações levados à 

prática: 

 . Clique sem idade; 

 . Viver Melhor Viver com Autonomia; 

 . Venha falar de Saúde; 

 . Mexa-se em Palmela; 

 . Programa “+60” a ser articulado de forma diferente através do “50+”; 

 . Festival dos Afetos; 

 . Sensibilização para as quedas; 

 . Colóquios sobre Saúde; 

 . Rastreios de Saúde; 

 . Colóquios sobre a Sexualidade Sénior. 

Todas estas ações vão muito para além do que o Cartão Municipal Sénior exibe e, ainda 

assim, o objetivo é o de o melhorar, porque se chegou a um período de estagnação.  

− Alguns dos indicadores contantes do Relatório da Atividade Municipal respeitante ao período 

de 01 de maio a 31 de agosto de 2012 - Número de presenças nas sessões de cinema 
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projetadas no Auditório Municipal de Pinhal Novo – O Sr. Vereador Adilo Costa explica que o 

ideal para o concelho de Palmela seria a existência de um cine clube, uma associação que se 

fixasse na temática do cinema e garantisse ciclos de cinema e houvesse uma sala de cinema 

particular que transmitisse o cinema comercial. Até na distribuição dos filmes há problemas, na 

medida em que os filmes só são distribuídos depois de estarem no circuito comercial. Registe-

se que mesmo no circuito comercial reduziu para metade o número de presenças nos cinemas. 

Enquanto não houver alternativas, a Câmara Municipal insiste na projeção de filmes no 

Auditório Municipal de Pinhal Novo. Os filmes projetados primam pela qualidade.  

 

− Alguns dos indicadores contantes do Relatório da Atividade Municipal respeitante ao período 

de 01 de maio a 31 de agosto de 2012 - Número de ações interpostas contra o Município – O 

Sr. Vereador Luís Miguel Calha responde que vai fornecer os dados.  

 

− Sinalização das obras que ocorrem no Centro Histórico da Vila de Palmela – A Sr.ª 

Vereadora Adília Candeias adianta que a intervenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa 

a deixaria assustada caso não conhecesse Palmela e a realidade em causa. Enquanto Vereadora 

responsável pela maioria das obras que estão a decorrer no Centro Histórico sempre disse que 

era impossível que estas não causassem transtornos. Contudo, considera que é sempre possível 

melhorar. Sobre a questão concreta suscitada pelo Sr. Vereador José Carlos de Sousa tem a 

reparar que há um sinal no cruzamento de São Julião, por forma a não sobrecarregar a Avenida 

da Liberdade. É uma opção técnica que foi estudada. 

Acrescenta que consta da ordem de trabalhos desta reunião a empreitada de “Espaço Cidadão 

– serviço de apoio à comunidade” que vem consolidar a recuperação e dinamização do Centro 

Histórico da vila de Palmela. 

Sobre as obras em curso no Castelo de Palmela, a Sr.ª Vereadora Adília Candeias adianta, 

como informação, o ponto de situação das mesmas: as obras de recuperação e animação do 

Castelo de Palmela estão a decorrer de acordo com o planeado, prevendo-se a sua conclusão 

até ao final do ano. Neste momento estão em curso várias obras em simultâneo sem grandes 

“turbulências”. Há a salientar o trabalho dos técnicos da Autarquia no sentido de criarem as 

melhores condições ao desenvolvimento das obras. Já foram concluídas: 

 . a modernização da rede de infraestruturas do Castelo; 

 . a reconversão do moinho; 

 . a conservação do Largo do Chafariz; 

 . a conservação e remodelação da Praça de Armas; 

 . a renovação na sinalética e trânsito direcional; 

 . o sistema wireless. 
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Pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro foi apresentada a seguinte moção: 

(Fica registado em ata que, após a discussão havida, o texto a seguir transcrito 

reúne a alteração produzida, concretamente no primeiro item onde constava “ - A 

sua total oposição ao ataque aos orçamentos municipais e à capacidade operativa 

dos municípios; ” passa a ler-se: “ – A sua total oposição ao ataque aos orçamentos 

municipais e à capacidade operativa dos municípios, designadamente através  das 

denominadas “Lei dos Compromissos” e “Lei dos Dirigentes” e do incumprimento da 

Lei das Finanças Locais; “) 

MOÇÃO (Em defesa da gestão pública da água!): 

«Em Portugal, o primeiro dia de outubro marca o início de um novo ano hidrológico, sendo 

assim assinalado como o “Dia Nacional da Água”. 

Num contexto social e político de grandes dificuldades para as empresas e para as famílias, 

nunca foi tão oportuno associar esta data à atividade desenvolvida pelos municípios, 

profundamente ligada à sustentabilidade na utilização dos recursos naturais, à preservação da 

água enquanto bem público essencial à vida e ao direito fundamental do acesso de todos os 

cidadãos a este precioso bem, nas condições de quantidade e qualidade dignas, de modo a 

favorecer o desenvolvimento e o bem-estar social. 

A atestar estes factos, no concelho de Palmela, estão os grandes investimentos que o município 

tem efetuado ao longo dos últimos anos em matéria de renovação e expansão das redes de 

abastecimento público de água e de drenagem e tratamento das águas residuais domésticas, 

alcançando assim elevados níveis de cobertura de serviço prestado à população, muito acima 

da média nacional, embora aplicando, pela disponibilização desses serviços, tarifas das mais 

baixas em vigor. 

Neste momento, constata-se que, apesar do reconhecimento por parte das Nações Unidas de 

que o acesso à água e ao saneamento constituem um direito humano inalienável, assiste-se a 

medidas que visam a mercantilização da água, numa tentativa de transformar serviços públicos 

em rentáveis negócios privados. Simultaneamente, as autarquias estão a ser sujeitas a uma 

pressão sem precedentes, de asfixia financeira e funcional, para além das ameaças da retirada 

de competências constitucionais nesta área, com graves consequências nos preços e qualidade 

nos serviços prestados às populações. 

Aliás, em julho último, PSD e CDS fizeram aprovar na Assembleia da República uma resolução 

que pretende enquadrar programaticamente o que designam por reestruturação destes 

sectores, onde se objetivam três eixos centrais da sua política, nomeadamente, o aumento 

brutal das tarifas, a retirada das competências aos municípios e a privatização dos serviços. 

Por isso, nesta data, o município de Palmela entende reiterar o seu compromisso para com as 

populações, de exercer e defender as competências municipais, numa perspetiva de assegurar 
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serviços de qualidade para todos, bem como o compromisso de uma cooperação regional e de 

uma solução de base intermunicipal para a gestão pública e de proximidade da água, que 

permita uma crescente eficácia e eficiência e garanta que este bem continue economicamente 

acessível. 

Assim, neste contexto político-social, a Câmara Municipal de Palmela entende indispensável 

expressar: 

− A sua total oposição ao ataque aos orçamentos municipais e à capacidade operativa 

dos municípios, designadamente através das denominadas “Lei dos Compromissos” e 

“Lei dos Dirigentes” e do incumprimento da Lei das Finanças Locais; 

− A sua total oposição à retirada de competências aos municípios, nomeadamente em 

matéria de água, saneamento e resíduos;  

− A sua determinação na defesa do direito de acesso à água para todas as pessoas, 

dando continuidade a um serviço de abastecimento de água, às suas comunidades, de 

elevada qualidade, inserindo-se neste objetivo o desenvolvimento do Estudo de 

Conceção do Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água em “Alta” à Península 

de Setúbal, já em curso, e a intenção da sua criação; 

− A sua solidariedade e apoio à mobilização da sociedade portuguesa em defesa do Poder 

Local Democrático, do acesso de todos à água e da sua gestão pública e participada, 

exortando as suas populações e os portugueses em geral, a juntarem-se ao amplo 

movimento de defesa da democracia, dos direitos sociais e dos valores de Abril, 

consubstanciado no movimento “Água de Todos”.» 

Sobre a moção (Em defesa da gestão pública da água!) intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho menciona a sua dificuldade em compreender a 

expressão: “(…) a sua total oposição ao ataque aos orçamentos municipais e à capacidade 

operativa dos municípios (…)”. Surge-lhe a dúvida se esta é uma questão geral ou específica da 

moção por não haver uma conexão explícita no texto. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro esclarece que ao elaborar a moção houve a preocupação de 

tornar o documento o mais sistematizado possível e, pelo facto, pode acontecer que algumas 

ideias não estejam tão percetíveis e tão bem explicitadas. O que está em causa prende-se com 

orientações de política geral que estão a condicionar a atividade dos municípios, não só neste 

setor como também noutras áreas de intervenção. No setor da água em concreto as ações 

requerem agilidade e rapidez de intervenção, como sejam: na reparação de grandes roturas e 

na compra de equipamento indispensável para manter as estações elevatórias a funcionar. 

Repare-se que medidas como a Lei dos Compromissos vão reduzir a capacidade de gestão e/ou 

a Lei dos Dirigentes em matérias que não podem ser geridas diretamente pelo titular dum 
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cargo político mas em que são precisos técnicos especializados para gerir este tipo de assunto 

e/ou o próprio incumprimento da Lei das Finanças Locais explicariam este parágrafo da moção. 

Mais refere que a legislação e as orientações produzidas são no sentido dos municípios 

deixarem de ter a possibilidade de ver aprovada qualquer candidatura (como já aconteceu) 

para a construção de redes em baixa (saneamento) e para a construção de novas Estações de 

Tratamento de Água (ETA). Acresce que é possível acontecer a perda de competências e a 

verticalização do sistema entregando a captação de água em alta e a própria rede em baixa à 

exploração de privados pelo grupo Águas de Portugal.  

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho salienta que há um ataque generalizado aos 

orçamentos municipais. 

A Sr.ª Presidente observa que nesta matéria em concreto há uma relação óbvia com estes 

temas. A questão é: ou despende-se mais meia página de texto a explicar ou aceita-se que o 

problema é suficientemente grave e trata-se com duas linhas. É a favor de reforçar o parágrafo 

para o tornar mais inteligível. 

Finaliza dizendo que nestes setores (como é o caso da água) é muito importante que os 

municípios continuem a ter capacidade financeira e técnica, assim como autonomia para 

decidir. Em matéria de taxas é um setor a propósito do qual todas estas questões das novas 

leis convergem de forma crítica ou de forma a pô-la em causa.  

Submetida a Moção a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

ADMISSÃO DO PONTO 1-A NA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª Presidente propôs a admissão do Ponto 1-A na Ordem do Dia: 

PONTO 1-A – Reorganização administrativa do território das freguesias: emissão de parecer. 

Aprovada, por unanimidade, a admissão do Ponto 1-A na Ordem do Dia. 

 

DESPACHOS EMITIDOS PELOS SRS. VEREADOR DO PELOURO E DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL / Seção de Licenciamentos, POR SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração e Finanças / Divisão de 

Administração Geral / Seção de Licenciamentos: 

A Câmara toma conhecimento, através de uma relação distribuída a todos os membros, 

elaborada pelos serviços respetivos e que fica anexa a esta ata como documento n.º 1, dos 
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processos despachados pelo Sr. Vereador Luís Miguel Calha e Dr. José Monteiro, no período de 

19.09.2012 a 02.10.2012. 

 

ASSUNTOS DESPACHOS PELO SR. VEREADOR DO PELOURO, POR SUBDELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração Urbanística: 

A Câmara toma conhecimento, através de uma relação distribuída a todos os membros, 

elaborada pelos serviços respetivos e que fica anexa a esta ata como documento n.º 2, dos 

processos despachados pelo Sr. Vereador Álvaro Manuel Balseiro Amaro, no período de 

17.09.2012 a 28.09.2012. 

 

CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

A Sr.ª Presidente dá conhecimento que os pagamentos autorizados, no período compreendido 

entre os dias 19.09.2012 a 02.10.2012 somaram o valor de 2.585.357,77 € (dois milhões, 

quinhentos e oitenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete euros e setenta e sete cêntimos). 

A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta ata como documento n.º 3. 

 

TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª Presidente informa que o balancete do dia 02.10.2012, apresenta um saldo de 

2.906.599,60 € (dois milhões, novecentos e seis mil, quinhentos e noventa e nove euros e 

sessenta cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 1.962.775,08 € (um milhão, novecentos e sessenta e dois mil, 

setecentos e setenta e cinco euros e oito cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 943.824,52 € (novecentos e quarenta e três mil, oitocentos 

e vinte e quatro euros e cinquenta e dois cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ATA 

 

Ao abrigo do preceituado no n.º 2 e para os efeitos do n.º 4, do artigo 92.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18.09, e bem assim do que se dispõe o n.º 2 e n.º 4, do artigo 27.º, do Decreto-Lei n.º 

442/91, de 15.11, na redação do Decreto-Lei 6/96, de 31.01 (C.P.A.), a Câmara Municipal 

deliberou a aprovação da seguinte ata, sendo a mesma assinada pela Exm.ª Senhora 
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Presidente e por quem a lavrou. Foi dispensada a leitura da mesma, por unanimidade, por ter 

sido previamente distribuída a todos os membros do órgão executivo: 

• ATA n.º 16/2012, da reunião ordinária de 22 de agosto de 2012 – Aprovada, por maioria, 

com a abstenção do Sr. Vereador José Carlos Matias de Sousa, que justifica a sua abstenção 

por não ter estado presente na referida reunião. 

 

II – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

(Da discussão havida, resultou a alteração duma palavra no Ponto 1 da proposta, 

onde constava “Prestar parecer desfavorável” para “Emitir parecer desfavorável”). 

PONTO 1-A – Reorganização administrativa do território das freguesias: 

emissão de parecer. 

PROPOSTA N.º GAP 01_19-12: 

«A Lei da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica merece a nossa discordância, 

quer quanto aos seus objetivos (por se limitar à redução do número de freguesias, ignorando 

as reais necessidades do país e a própria Constituição da República, particularmente no que 

concerne à criação das regiões), quer quanto aos princípios e aos mecanismos da sua aplicação 

(adoção de critérios totalmente desajustados da realidade do país, total desrespeito pela 

autonomia do Poder Local e pela vontade das populações), razões que por si só justificavam a 

recusa de qualquer deliberação e/ou pronuncia sobre a mesma que não fosse a sua rejeição 

liminar. 

Considerando, no entanto: 

− Que a Lei n.º 22/2012, de 30 de maio dispõe que, quando a Câmara Municipal não 

exerça a iniciativa para a deliberação da Assembleia Municipal sobre a reorganização 

administrativa do território das freguesias, deve apresentar à Assembleia Municipal um 

parecer sobre a matéria (artigo 11.º, n.º 2); 

− Que do amplo debate dinamizado pela Câmara Municipal e pelas Juntas de Freguesia, 

no sentido de auscultar as populações e promover a necessária reflexão sobre a 

reorganização administrativa das Freguesias, resultou um inequívoco consenso entre 

todas as forças políticas na rejeição unanime da extinção de qualquer uma das cinco 

freguesias deste território, expressa na aprovação, por unanimidade, em todos os 

órgãos autárquicos, de um manifesto contra a reorganização administrativa e na 
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petição apresentada à Assembleia da República para reabertura do debate, que reuniu 

mais de 4.000 assinaturas; 

− Que no decurso dos contatos efetuados com os Grupos Parlamentares da Assembleia 

da República, no âmbito da apresentação da Petição contra a extinção de freguesias 

no concelho de Palmela, foi reconhecido que o concelho de Palmela constituía um caso 

particular, tendo os deputados acolhido favoravelmente alguns dos nossos argumentos 

em defesa da manutenção das cinco freguesias que atualmente integram o concelho 

de Palmela; 

Considerando também: 

− Que a lei, para efeitos da quantificação do número de freguesias a agregar, classifica os 

Municípios em três níveis, utilizando como únicos critérios a densidade populacional e o 

número de habitantes (artigo 4.º, n.ºs 1 e 2); 

− Que não atende ao número de freguesias atualmente existente, às áreas dos Concelhos 

e de cada uma das Freguesias, aos índices de acessibilidade e mobilidade; 

− Que ignora que a atual organização administrativa do território das freguesias se 

apresenta muito diferente ao longo do país, pelo que avisado teria sido tratar de forma 

igual o que é igual e de forma diferente o que é diferente; 

− Que da aplicação dos critérios legais resultaria a classificação de Palmela como 

Município de nível II, e uma redução, em qualquer caso, do número de freguesias; 

− Que o território do concelho de Palmela integra cinco freguesias, abrange 465 

quilómetros quadrados e 62.805 habitantes, sendo o mais extenso da Área 

Metropolitana de Lisboa; 

− Que a freguesia mais pequena do Concelho abrange 51,7 quilómetros quadrados, e a 

maior 151 quilómetros quadrados; 

− Que a agregação de freguesias determinaria uma área média por freguesia superior a 

100 quilómetros quadrados (116 Km2); 

− Que, já na configuração atual das freguesias, existem distâncias, por estrada, entre a 

sede de duas das freguesias e a sede do Concelho, superiores a 20 Km; 

− Que as cinco freguesias existentes no Concelho de Palmela cumprem já os critérios 

orientadores da reforma (15.000 habitantes por freguesia no lugar urbano e 3.000 

habitantes nas outras freguesias); 

− Que em rigor, e materialmente, não existe qualquer justificação técnica ou económica 

para a extinção de freguesias no Concelho, mesmo à luz dos critérios legais e da 

intenção do legislador; 
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− Que as características do território foram e são determinantes para o investimento 

municipal na descentralização de competências para as Juntas de Freguesia, em áreas 

decisivas para a qualidade de vida dos munícipes, como a higiene e limpeza, a 

conservação da rede viária ou a manutenção de escolas; 

− Que a avaliação da execução dos protocolos de descentralização de competências que 

o Município estabelece anualmente com as Juntas de Freguesia permite concluir que os 

serviços de proximidade tornam mais eficaz a gestão de recursos humanos e 

financeiros e mais rápida a resposta às necessidades das populações; 

− Que estas políticas municipais de descentralização e cooperação têm, no caso concreto 

do Município de Palmela, encontrado nas juntas de freguesia parceiras fundamentais, 

quer pelo cumprimento dos compromissos assumidos com a Câmara Municipal, quer 

pelo conjunto de serviços de apoio à população que asseguram – e que são, muitas 

vezes, únicos; 

− Que a proximidade dos meios e serviços descentralizados permite reduzir tempos e 

custos de deslocação de trabalhadores e meios públicos e ganhos de eficiência e de 

redução de custos muito significativos; 

− Que uma reorganização administrativa que conduzisse à fusão ou extinção de 

freguesias no concelho de Palmela significaria sempre um aumento de despesa para o 

Município, em recursos materiais e humanos e também para as eventuais freguesias 

que resultassem daquela reorganização, tendo em conta a dimensão do território, 

sendo, muito provavelmente, indispensável a criação de mais delegações de Juntas de 

Freguesia - que já existem neste Concelho, em freguesias de maior dimensão; 

A Câmara Municipal de Palmela delibera: 

1. Emitir parecer desfavorável a qualquer reorganização administrativa do território que 

implique a redução do número de cinco freguesias atualmente existente no Concelho; 

2. Sublinhar que as cinco freguesias do Concelho de Palmela cumprem já todos os 

critérios orientadores da reforma (15.000 habitantes por freguesia no lugar urbano e 

3.000 habitantes nas outras freguesias) pelo que, em rigor, e materialmente, não existe 

qualquer justificação técnica ou económica para a extinção de freguesias no Concelho, 

mesmo à luz dos critérios legais e da intenção do legislador; 

3. Exortar a Assembleia Municipal de Palmela a tomar posição consentânea com o 

conteúdo e conclusões do presente parecer, rejeitando a aplicação da Lei n.º 22/2012, 

de 30 de maio.» 

Sobre a proposta de Reorganização administrativa do território das freguesias: 

emissão de parecer numerada GAP 01_19-12 interveio: 
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A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho observa que tem sido um sucesso o processo de 

recusa da Reorganização administrativa do território das freguesias no concelho de Palmela. 

Veja-se que todas as forças políticas com assento nos vários órgãos municipais – Câmara 

Municipal, Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia – têm mostrado maturidade e um 

sentido de respeito pelos votos com que foram eleitos. A condução tem sido a correta dada a 

consensualização atempada que tem sido feita deste processo na redação dos documentos. 

Pelo que conhece das reuniões havidas noutros municípios do distrito são conseguidos alguns 

consensos, mas que depois falham. Este é um processo que exige de todos os eleitos a maior 

ponderação e o maior cuidado em não se “agarrar” a questões partidárias muito específicas. A 

proposta ora apresentada é mais um documento que resultou deste consenso e merece a 

articulação de cada um dos envolvidos. Tem um certo receio que na reta final algo aconteça, 

mas seria bom que os diálogos resultem para manter até ao fim esta unidade que nos 

diferencia dos demais. 

Acrescenta que sobre o texto, os Vereadores Socialistas fizeram algumas propostas. 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

III – GABINETE DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO 

 

Pela Sr.ª Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 1 – Redução da Taxa de IMI a aplicar na Área de Intervenção do 

Gabinete de Recuperação do Centro Histórico da Vila de Palmela. 

PROPOSTA N.º GRCH 01_19-12: 

«No município de Palmela, um dos fenómenos mais preocupantes é o da degradação dos 

prédios na zona do Centro Histórico, com as consequentes implicações, quer ao nível das 

condições de habitabilidade, quer ao nível de imagem do seu património imobiliário. 

A Câmara Municipal, consciente das dificuldades financeiras de grande parte dos proprietários, 

fator impeditivo para que estes consigam suportar os custos das obras de reabilitação dos seus 

prédios urbanos, ao longo de vários anos a esta parte, tem intentado várias medidas dirigidas 

aos particulares, no sentido de os apoiar e incentivar, promovendo melhores condições de 

enquadramento para assumirem as suas responsabilidades próprias. 

Quando se elencam as várias medidas encetadas por esta autarquia, há necessariamente que 

referir a redução da taxa de IMI para os prédios urbanos localizados na área de intervenção do 
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Gabinete de Recuperação do Centro Histórico, que desde o ano de 2006 tem merecido a 

aprovação junto dos diversos órgãos autárquicos. 

Deste modo, no âmbito da sua autonomia financeira do município, estando legalmente 

atribuídos poderes tributários e consistindo o produto da cobrança do IMI receita municipal, por 

forma poder acolher-se pelo 7.º ano consecutivo tal iniciativa, propõe-se deliberar e submeter 

à aprovação da Assembleia Municipal: 

� Nos termos do n.º 6 do artigo 112.º do Decreto-Lei n.º 287/03, de 12 de novembro 

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis - (CIMI), com a sua atual redação, a redução 

em 30% da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis, que vier a ser aprovada para o ano 

de 2012, a aplicar na Área de Intervenção do Gabinete de Recuperação do Centro Histórico 

da Vila de Palmela; 

� De acordo com o previsto no n.º 7 do artigo 112.º do Decreto-Lei n.º 287/03, de 12 de 

novembro, com a sua atual redação, a redução em 20% da taxa do Imposto Municipal sobre 

Imóveis, que vier a ser aprovada para o ano de 2012, a aplicar a prédios arrendados 

situados na Área de Intervenção do Gabinete de Recuperação do Centro Histórico da Vila de 

Palmela. Esta redução é cumulativa com a anterior; 

� Que os prédios urbanos e frações autónomas considerados devolutos, nos termos do 

art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 159/2006, de 08 de agosto, ou em ruínas, sejam excluídos das 

minorações expressas nos pontos anteriores.» 

Sobre a proposta de Redução da Taxa de IMI a aplicar na Área de Intervenção do 

Gabinete de Recuperação do Centro Histórico da Vila de Palmela numerada GRCH 

01_19-12 intervieram: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho recorda que, aquando da apresentação da proposta de 

Redução da Taxa de IMI a aplicar na Área de Intervenção do Gabinete de Recuperação do 

Centro Histórico da Vila de Palmela, os Vereadores do P.S. denotaram curiosidade sobre os 

resultados práticos e, no fundo, aquilo que é o grande objetivo da proposta: que as famílias 

proprietárias de imóveis no perímetro urbano do Centro Histórico sejam motivadas a cuidarem 

das fachadas dos seus edifícios com esta amortização. O grande lema é o combate à 

desertificação do Centro Histórico que é uma realidade que ainda não se vive, mas que 

atemoriza os Vereadores Socialistas com os exemplos que se vivem noutros locais. Opina que é 

preciso pensar noutras medidas relativamente à fixação de pessoas no Centro Histórico que 

está extremamente envelhecido. O último propósito que se deseja para o Centro Histórico é o 

seu abandono, até porque isso acarreta outros problemas. Assim sendo, exorta os serviços e a 

maioria em gestão nesta Câmara Municipal para que “volte a ser analisada” a proposta 

formulada pelos Vereadores Socialistas na reunião camarária de 15 de fevereiro de 2012 e que 

não tem custos para a Autarquia e pode ser cumulativa com esta, de seu nome: a elaboração 
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do regulamento de acesso ao apoio para projetos de arquitetura e remodelação das habitações 

situadas no Centro Histórico da Vila de Palmela.  

Finaliza dizendo, em representação dos Vereadores do P.S., que acreditam que as obras em 

curso no Centro Histórico podem ser um incentivo para que mais proprietários valorizem os 

seus edifícios. 

A Sr.ª Presidente adianta que os serviços da Autarquias têm como orientação dada pela 

maioria em exercício neste órgão para avaliar e procurar novas medidas que possam ser 

utilizadas como fatores positivos para estimular atividades no Centro Histórico (por exemplo: 

habitação e atividades económicas). Frisa que a proposta apresentada pelos Srs. Vereadores do 

P.S. foi acolhida.  

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE OBRAS, LOGÍSTICA E CONSERVAÇÃO 

 

DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS: 

Pela Sr.ª Vereadora Adília Candeias foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 2 – Empreitada de “Espaço Cidadão – serviço de apoio à 

comunidade” – Adjudicação da empreitada. 

PROPOSTA N.º DOLC_DPOP 01_19-12: 

«Em reunião de Câmara realizada em 16 de maio de 2012 foram aprovadas as peças do 

procedimento (anúncio, programa de concurso e caderno de encargos) para o concurso público 

para adjudicação da empreitada de “Espaço Cidadão – serviço de apoio à comunidade”. 

Concluída a análise das propostas admitidas a concurso, pelo júri do procedimento nomeado 

para o efeito, e no respeito pela alínea b) do n.º 1 do art.º 18º do decreto-lei n.º 197/99, de 8 

de junho, compete à Câmara Municipal deliberar sobre a adjudicação da referida empreitada. 

Assim, tendo em consideração os fundamentos constantes no relatório final de análise de 

propostas, documento que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido, propõe-

se, nos termos da alínea q) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de janeiro, que a Câmara Municipal delibere: 

1. Aprovar a admissão e respetiva ordenação das propostas identificadas no quadro n.º 

1 do relatório final; 
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2. Adjudicar a referida empreitada à firma Planingedi – Planeamento, Engenharia e 

Construção, ACE pelo valor da sua proposta de 346.944,81 € (trezentos e quarenta 

e seis mil, novecentos e quarenta e quatro euros e oitenta e um cêntimos) acrescido 

do valor de 20.816,69 € correspondente ao IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o 

valor total de 367.761,50 € (trezentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e 

um euros e cinquenta cêntimos) e pelo prazo de execução de 210 dias. 

O encargo da despesa deverá ser considerado no código do plano 2.4.1.02.34 e na rubrica 

orçamental 010203/07010301 do orçamento em vigor.» 

Sobre a proposta de Empreitada de “Espaço Cidadão – serviço de apoio à 

comunidade” numerada DOLC_DPOP 01_19-12 intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa começa por referir que saúda a proposta apresentada 

e que a mesma lhe merece as seguintes observações: 

. A empreitada estava inicialmente orçamentada por cerca de 646 mil euros, verifica-se 

que a adjudicação é feita por aproximadamente 367 mil euros. É um valor bastante 

inferior, sendo que o lançamento da obra ditava o valor de 470 mil euros. Note-se que 

a Câmara Municipal já vem habituando os Vereadores Socialistas a lançar obras com 

um valor que “parece” acima do expetável. Relembra que, numa reunião de Câmara 

anterior, teve ocasião de fazer uma chamada de atenção dizendo que a verba prevista 

para a obra era diminuta para a construção do “Espaço Cidadão” com todas as 

valências que foram enunciadas. Face a esta variação de valores, oferece-se perguntar 

quais são as alterações feitas ao projeto inicial para que a adjudicação venha a efetuar-

se por um montante muito inferior?  

. Gostava que a Sr.ª Presidente comentasse a afirmação feita por ela na sessão da 

Assembleia Municipal quando referiu que “o Espaço Cidadão está a ser reequacionado e 

foi retirado do empréstimo bancário, sendo que vai ser executado com fundos próprios 

da Autarquia”. 

Face a esta última questão, a Sr.ª Presidente esclarece que a empreitada em causa não foi 

retirada do empréstimo bancário, mas sim do QREN (Quadro de Referência Estratégico 

Nacional). 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa observa que a obra do “Espaço Cidadão” apresenta a 

verba de 189 mil euros com financiamento do empréstimo bancário, pelo que coloca as 

seguintes questões: se já foi utilizado algum montante do empréstimo e, se a verba em falta  

para execução da empreitada advém unicamente de fundos próprios da Autarquia? 

A solicitação da Sr.ª Presidente intervém o Diretor de Departamento de Administração e 

Finanças, informando que ainda não foi utilizada verba do empréstimo e o mesmo só será 

utilizado à medida que a obra for executada e mediante a aprovação de autos de medição. Em 
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relação à segunda questão, informa que a obra é totalmente financiada com recurso ao 

empréstimo bancário. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias efetua as explicações que considera necessárias à melhor 

perceção da proposta, dizendo que esta obra sofreu um atraso pelos motivos que são 

conhecidos devidos pela reorganização das obras do QREN. Foi necessária a deliberação da 

Assembleia Municipal, pelo que houve um atraso de algumas semanas. A principal razão para 

que o projeto se tivesse arrastado no tempo tem a ver com os procedimentos que tiveram de 

ser encetados com este edifício, designadamente com sondagens parietais para arqueologia. O 

projeto teve de ser refeito porque o inicial foi reprovado pelo IGESPAR – Instituto de Gestão do 

Património Arquitetónico e Arqueológico, I.P.. Muito gostariam que a obra tivesse ficado 

incluída no QREN.  

Termina dizendo que se vai apostar na execução e conclusão da obra “Espaço Cidadão – 

serviço de apoio à comunidade”. 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

A Sr.ª Presidente pergunta se algum dos Munícipes quer intervir. 

Sr. Pedro Soares: 

É fotógrafo e vem representar um grupo de cidadãos designado por Núcleo de Palmela dos 

cidadãos em defesa da cultura. Pede licença para ler o documento que traz consigo, 

entregando cópia do mesmo à Sr.ª Presidente da Câmara e restantes Eleitos. E passa a ler: 

“Sra. Presidente, senhoras e senhores Vereadores, senhoras e senhores Munícipes. 

Um grupo de cidadãos do concelho de Palmela que subscrevem o Manifesto em Defesa 

da Cultura, de que faço parte, encarregou-me de vir dizer-vos o seguinte: 

É urgente unir esforços e opormo-nos com firmeza à continuação das políticas de asfixia 

da atividade cultural no nosso país. 

O Manifesto em Defesa da Cultura, que grupos de cidadãos em várias regiões de 

Portugal subscrevem e divulgam, é um manifesto político em defesa da vida democrática 

dos trabalhadores da cultura, dos criadores, da livre criação artística e dos cidadãos que, 

conforme as recomendações da UNESCO e da Agenda XXI, lutam para que pelo menos 

1% do Orçamento Geral do Estado Português seja destinado à cultura. 
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Durante a semana de 24 a 30 de setembro muitas foram as ações de mobilização e 

esclarecimento a que demos o nome de “Acorrei que matam a cultura”, chamando assim 

a “arraia miúda” em defesa da identidade nacional. 

As ações agora em desenvolvimento: 

- denunciam a situação de catástrofe que este Governo quer à viva força 

provocar; 

- reclamam a progressiva atribuição de 1% do OGE português para a atividade 

cultural; 

- exigem o respeito pelo espírito e a letra da Constituição da República que 

garante um serviço público de cultura e livre acesso à criação e fruição culturais. 

O tempo de pôr fim a esta austeridade perversa é o tempo de hoje. Não a queremos. 

Não a permitiremos. 

Sra. Presidente, senhoras e senhores Vereadores vim dizer-vos isto porque, 

sinceramente, esperamos também contar convosco.” 

A propósito da intervenção do Sr. Pedro Soares, a Sr.ª Presidente dá a palavra ao Sr. 

Vereador Adilo Costa que detém o pelouro da Cultura. 

O Sr. Vereador Adilo Costa exprime a sua alegria por ver na reunião de Câmara um grupo de 

cidadãos de Palmela a quem é cara a cultura. Considera que tem uma importância ímpar vir 

tomar uma posição pública nesta reunião na defesa da cultura. A nível nacional estão a 

acontecer movimentos neste sentido (defesa da cultura) e no cumprimento das recomendações 

da UNESCO e da Agenda XXI. Folga em saber que são pessoas muito diferenciadas sob o ponto 

de vista político e que têm aderido a esta defesa. Constata-se que não são somente os agentes 

culturais a tomar posição, mas, também, cidadãos anónimos que gostam de “consumir” cultura 

e acham que a cultura não deve ser totalmente mercantilizada, e se vêm manifestar. No 

domingo passado houve em Almada um encontro cultural e outro em Coimbra, e por todo o 

país tem havido manifestações neste sentido. Julga estar em condições de em nome deste 

executivo camarário aplaudir este “sentir” e esta tomada de posição. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho solicita o uso da palavra, o que lhe foi dado. Dirigindo-

se ao Sr. Pedro Soares e demais representantes do movimento, menciona que é muito 

importante a existência deste Núcleo de Palmela dos cidadãos em defesa da cultura para quem 

(como eles Eleitos) tem obrigação, para além do gosto, de acompanhar e se envolver com estas 

manifestações. Já tinha conhecimento deste movimento e esteve presente em reuniões 

preparatórias que se realizaram em Setúbal e Lisboa. Opina que a única forma de corresponder 

ao apelo final que aqui é feito, é o de: a partir do texto que é apresentado, os políticos 

elaborarem uma moção para ser aprovada nesta sede demonstrativa do apoio a uma 

manifestação que é da sociedade civil. 
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A Sr.ª Presidente menciona que se associa às palavras dos Srs. Vereadores, quer 

relativamente às diligências a efetuar, quer em relação à importância desta manifestação e 

envolvimento das pessoas do concelho. Palmela tem sido, ao longo dos anos, exemplo como 

terra de cultura e, por isso mesmo, não podem ficar indiferentes e sobretudo “não podem 

baixar os braços”. É do seu conhecimento que há dificuldades muito objetivas entre os 

parceiros da área da cultura e as várias instituições, pois há uma enorme dificuldade de 

sobrevivência da parte de grupos/associações. Sublinha o facto de as instituições e das pessoas 

do concelho de Palmela ligadas à cultura continuarem a lutar por uma política que no cômputo 

nacional tem de ver reconhecidos os valores e a importância da cultura no país e, neste caso, 

com os valores e as gentes deste território. A Câmara Municipal de Palmela, enquanto 

instituição vai associar-se a este “vosso” movimento e procurar fazer o que está ao seu alcance 

no plano institucional e, desde logo, no plano pessoal para levar mais longe este conjunto de 

vozes. 

 

V – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das dezassete horas e cinquenta minutos, a Sr.ª Presidente declara encerrada a 

reunião, da qual se lavrou a presente ata, que eu, José Manuel Monteiro, Diretor do 

Departamento de Administração e Finanças, redigi e também assino. 

 

A Presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

O Diretor do Departamento 

 

José Manuel Monteiro 

 

 


