
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 25/2007: 

 

 ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 12 DE 

DEZEMBRO DE 2007: 

 No dia doze de Dezembro de dois mil e sete, pelas quinze horas e trinta minutos, no 

edifício dos Paços do Concelho e respectiva Sala das Sessões, reuniu extraordinariamente 

a Câmara Municipal, sob a presidência de Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, presidente, 

encontrando-se presentes os vereadores Adília Maria Prates Candeias, José Justiniano 

Taboada Braz Pinto, Octávio Joaquim Coelho Machado, José Manuel Conceição 

Charneira, Adilo Oliveira Costa e José Carlos Matias de Sousa. 

A Sr.ª presidente começa por saudar os Srs. vereadores, membros da Assembleia 

Municipal presentes, jornalistas, dirigentes e técnicos da Câmara Municipal, e público em 

geral. 

A Sr.ª presidente refere que, uma vez que a presente reunião de Câmara é extraordinária 

não há lugar ao Período Antes da Ordem do Dia, nem ao Período Destinado ao Público, 

razão pela qual vai passar imediatamente aos pontos que constituem a Ordem de 

Trabalhos. 

 

ORDEM DO DIA 

 

A Ordem do Dia desta reunião é constituída pelos sete pontos a seguir enunciados:  

PONTO 1 – Participação da Câmara Municipal de Palmela na criação da «Associação de 

Municípios para a Constituição do Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água em 

Alta para a Região de Setúbal» e aprovação de Projecto de Estatutos; 

PONTO 2 – Aprovação de Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de 

Freguesia do Município de Palmela, para o mandato 2005 a 2009. Actualização e 

Republicação; 

PONTO 3 – Construção do Quartel da Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas 

de Moura: aprovação de minuta de Contrato Programa; 
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PONTO 4 – Orçamento 2008 e Grandes Opções do Plano 2008-2011; 

PONTO 5 – Empréstimo Bancário de Médio e Longo Prazo 2007 – alteração do n.º 2 da 

Cláusula 1.ª do contrato com o Banco Espírito Santo – visto do Tribunal de Contas de 

12/06/2007; 

PONTO 6 – Empréstimo Bancário de Médio e Longo Prazo para financiamento do Plano 

Plurianual de Investimentos de 2008 e 2009; 

PONTO 7 – Instrumentos de Gestão Previsional da Palmela Desporto – exercício de 2008. 

  

I – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

PONTO 1 – Participação da Câmara Municipal de Palmela na criação da 

«Associação de Municípios para a Constituição do Sistema Intermunicipal de 

Abastecimento de Água em Alta para a Região de Setúbal» e aprovação de 

Projecto de Estatutos: 

 

PROPOSTA N.º 1/GAP/25-2007: 

 

 «Dando sequência à reflexão e debate que os Municípios da Península de Setúbal 

têm, ao longo dos tempos, vindo a desenvolver sobre a preservação e gestão dos 

recursos hídricos da região e tendo em consideração que: 

 - O PEDEPES – Plano de Desenvolvimento da Península de Setúbal conclui pela 

necessidade de criação de sinergias para a superação de deficiências ao nível da 

captação e distribuição de água em «alta» na Península de Setúbal; 

- A Assembleia Intermunicipal da AMRS deliberou, em 20 de Julho de 2005, sobre a 

concretização do Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água «em Alta» e a 

construção de um modelo de gestão adequado, que garanta a exploração e o uso racional 

e eficiente dos recursos hídricos da região; 

- No âmbito da iniciativa «Região de Setúbal – Municípios onde a Água é de Todos», 

os Municípios da Península de Setúbal, através de Manifesto subscrito por todas as 

autarquias, reafirmaram o princípio de defesa da gestão pública municipal dos recursos 

hídricos, como garante do carácter público da água, considerada a única forma de 

proteger e preservar os recursos hídricos (superficiais e subterrâneos), de promover 

consumos mais racionais e eficientes e de assegurar a prática de tarifas socialmente 

justas e solidárias; 
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- A Assembleia Intermunicipal da AMRS deliberou, em reunião de associados 

realizada no passado dia 29 de Outubro, aprovar o projecto de estatutos da «Associação 

de Municípios para a Constituição do Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água 

em Alta para a Região de Setúbal», a qual integrará, na fase de constituição, os seguintes 

municípios: Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Seixal, Sesimbra e Setúbal. 

A Associação a criar, cujo objectivo é promover a constituição do sistema 

intermunicipal tem, entre outras, as seguintes atribuições: coordenação e promoção de 

estudos, projectos, planos e acções no domínio da captação e do abastecimento de água 

em Alta da Península de Setúbal. 

Assim, e tendo em, consideração que: 

- A Câmara Municipal participou, desde a primeira hora, na reflexão conjunta 

desenvolvida pelos municípios da Península de Setúbal relativamente à gestão dos 

recursos hídricos, acolhendo favoravelmente as diversas orientações e decisões 

acordadas nos órgãos da Associação de Municípios da Região de Setúbal sobre esta 

matéria; 

- Subscreveu o Manifesto da Água apoiando e partilhando os princípios e 

reivindicações nele contidas, em particular a necessidade de preservar e defender a 

gestão pública municipal dos recursos hídricos; 

Propõe-se, ao abrigo do art. 53º, n.º 2, alínea m), da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, e do n.º 1, do art. 20.º, da Lei n.º 

11/2003, de 13 de Maio, que a Câmara Municipal de Palmela aprove e delibere propor à 

Assembleia Municipal, a participação da Câmara Municipal de Palmela na criação da 

«Associação dos Municípios para a Constituição do Sistema Intermunicipal de 

Abastecimento de Água em Alta para a Região de Setúbal», bem como, a aprovação do 

projecto de Estatutos, que se junta em anexo, passando a fazer parte integrante da 

presente proposta.» 

 

Sobre a proposta de Participação da Câmara Municipal de Palmela na criação 

da «Associação de Municípios para a Constituição do Sistema Intermunicipal de 

Abastecimento de Água em Alta para a Região de Setúbal» e aprovação de Projecto 

de Estatutos numerada 1/GAP/25-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto cumprimenta a Sr.ª presidente, vereadores, 

autarcas presentes, técnicos, público e membros da comunicação social. 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que a sua intervenção manifesta a opinião 

dos vereadores do P.S.. Nestes termos: 
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A génese do projecto para a «Associação de Municípios para a Constituição do 

Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água em Alta para a Região de Setúbal» é 

boa, mas ter-se-á de medir a sua eficácia em termos da sua implementação e 

funcionamento. 

A participação da Câmara Municipal de Palmela neste projecto vai ocasionar um 

encargo acrescido que ronda os 5.491,00 euros / ano. Opina que só o desenvolvimento 

futuro deste projecto e do que virá a seguir poderá permitir uma avaliação da sua real 

eficácia. 

O Sr. vereador Octávio Machado cumprimenta os autarcas presentes, técnicos da 

Câmara Municipal, comunicação social e munícipes. 

Em sua opinião, todas as acções que possam ser tomadas para proteger os 

recursos hídricos, merecerá o apoio do Executivo da Câmara Municipal. 

Reserva a sua expectativa em relação ao futuro, nomeadamente quanto ao 

desenvolvimento do processo.  

Tece votos para que efectivamente o objectivo que norteia esta iniciativa resulte 

positivamente e que a mesma seja coroada de êxito.   

Em relação à intervenção do Sr. vereador José Braz Pinto, a Sr.ª presidente 

esclarece que, a comparticipação anual da Câmara Municipal, de acordo com o 

estabelecido nos estatutos (10% do montante do F.E.F. e I.R.S.), é de 3.572,00 €, na 

medida em que têm de se reportar aos valores para 2008 que, entretanto, decresceram 

ligeiramente. 

A presente proposta visa criar a Associação de Municípios para a Constituição do 

Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água em Alta para a Região de Setúbal que, 

por sua vez, desenvolverá o Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água em Alta. 

Fica definido desde já que tudo o que seja abastecimento em alta (construção de 

reservatórios, furos, estações de tratamento de água, condutoras, adutoras, etc.) será da 

responsabilidade do sistema que agora se propõe criar.     

 

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

minuta. 

 

II – GABINETE DE PARTICIPAÇÃO E ACÇÃO LOCAL 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 
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PONTO 2 – Aprovação de Protocolos de Delegação de Competências nas 

Juntas de Freguesia do Município de Palmela, para o mandato 2005 a 2009. 

Actualização e Republicação: 

 

PROPOSTA N.º 1/GPAL/25-2007: 

 

«A Câmara Municipal de Palmela, aprovou em Sessão Pública de 26 de Abril de 

2006, os Protocolos de Delegação de Competências para as Juntas de Freguesia para o 

mandato de 2005/2009, ao abrigo da Lei n.º 169/1999, de 18 de Setembro, na redacção 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Atendendo a que na elaboração dos Protocolos, para o ano 2008, com as 

respectivas Juntas de Freguesia, se concluiu pela necessidade de introduzir alterações no 

texto dos protocolos existentes, por forma a torná-los mais claros, actuais e a facilitar a 

sua interpretação, porquanto: 

a) Há competências que deixaram de ser atribuídas à Câmara Municipal, pelo que 

terão que ser retiradas dos respectivos instrumentos de delegação, nomeadamente as que 

respeitam à matrícula e registo de propriedade de ciclomotores; 

 b) Há protocolos que por mútuo acordo, a Câmara avocou a si e outros que 

descentralizou, respectivamente: 

- A Junta de Freguesia de Palmela deixa de ter o protocolo de higiene e limpeza de 

espaços públicos, por acordo entre as partes;  

- A Junta de Freguesia de Quinta do Anjo deixa de ter os protocolos de manutenção de 

espaços verdes e de recolha de monos e recebe o protocolo de funcionamento e 

conservação dos Mercados Municipais de Quinta do Anjo e Cabanas, por acordo entre as 

partes. 

c) O texto dos Protocolos foi ainda objecto de alterações e actualizações das quais 

se destacam: 

- No texto de todos os protocolos foi retirada a palavra manutenção, uma vez que se 

entende tratar-se de uma redundância junto da palavra conservação. 

- Foi alterado em todos os protocolos o anexo I referente à descrição de trabalhos no 

que se refere à reparação e conservação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e 

do primeiro ciclo do ensino básico, bem como o quadro 1.1. “Nas intervenções nos 

logradouros”.  

- Foi actualizado para as Juntas de Freguesia que o fazem, a referência à venda de 

senhas de transporte escolar e venda de senhas de refeição para escolas do Concelho 

(Poceirão, Marateca, Quinta do Anjo e Palmela, respectivamente). 
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- O quadro “Custos Indirectos” sofreu alteração, uma vez que por acordo entre as 

partes decidiu-se reduzir a comparticipação da Câmara Municipal nas receitas do 

Município provenientes do Fundo de Equilíbrio Financeiro Corrente, contudo, todos os 

critérios de cálculo se mantêm inalterados mas o articulado do protocolo também foi 

alterado. 

- O valor das transferências financeiras agora apresentado foi actualizado, tendo em 

conta o valor da inflação homóloga a Agosto, prevista pelo Instituto Nacional de Estatística 

em 2,5%, contudo deverá a mesma ser actualizada após a sua fixação por aquele 

Instituto. 

Em face do conjunto de alterações, actualizações e aditamentos que se pretendem 

introduzir optou-se por republicar, na íntegra, os referidos protocolos. 

Assim, propõe-se: 

I - Nos termos das disposições conjugados dos artigos 53.º, n.º 2 da alínea s) e 66.º 

da Lei n.º 169/1999, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, e em conformidade com o preceituado no artigo 15.º da Lei n.º 159/1999, de 14 

de Setembro, aprovar a celebração de Protocolos de Delegação de Competências com as 

cinco Juntas de Freguesia, nos termos das minutas que se juntam em anexo, passando a 

fazer parte integrante desta proposta, e que se consubstanciam no seguinte: 

1. Na Delegação das seguintes Competências na Junta de Freguesia de Palmela, 

conforme minuta anexa: 

- Reparação e conservação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 

primeiro ciclo do ensino básico; 

- Colocação e conservação de placas toponímicas; 

- Reparação e conservação de pavimentos em calçadas ou outros, em zonas 

pedonais; 

- Conservação de equipamentos desportivos descobertos e limpeza de espaços de 

jogo e recreio; 

- Tramitação de processos, cobrança e emissão de documentos em matéria de 

licença de caça e venda de senhas de refeição para escolas do Concelho. 

2. Na Delegação das seguintes Competências na Junta de Freguesia de Quinta do 

Anjo, conforme minuta anexa: 

- Reparação e conservação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 

primeiro ciclo do ensino básico; 

- Colocação e conservação de placas toponímicas; 

- Higiene e limpeza de espaços públicos; 

- Conservação da rede viária; 



Acta n.º 25/2007 

Reunião extraordinária de 12 de Dezembro de 2007 

 7 

- Reparação e conservação de pavimentos em calçadas ou outros, em zonas 

pedonais; 

- Conservação de equipamentos desportivos descobertos e limpeza de espaços de 

jogo e recreio; 

- Funcionamento e conservação dos Mercados Municipais de Quinta do Anjo e 

Cabanas; 

- Tramitação de processos, cobrança e emissão de documentos em matéria de carta 

de caçador, licença de caça e venda de senhas de transporte escolar. 

3. Na Delegação das seguintes Competências na Junta de Freguesia de Pinhal 

Novo, conforme minuta anexa: 

- Reparação e conservação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 

primeiro ciclo do ensino básico; 

- Colocação e conservação de placas toponímicas; 

- Conservação da Rede Viária; 

- Reparação e conservação de pavimentos em calçadas ou outros, em zonas 

pedonais; 

- Conservação de equipamentos desportivos descobertos; 

- Conservação de sinalização vertical; 

- Tramitação de processos, cobrança e emissão de documentos em matéria de carta 

de caçador, licença de caça e cartão de feirante. 

4. Na Delegação das seguintes Competências na Junta de Freguesia de Poceirão, 

conforme minuta anexa: 

- Reparação e conservação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 

primeiro ciclo do ensino básico; 

- Colocação e conservação de placas toponímicas; 

- Higiene e limpeza de espaços públicos; 

- Reparações e amortizações de equipamento afecto ao despejo de fossas; 

- Conservação de rede viária; 

- Conservação de equipamentos desportivos descobertos; 

- Recolha de monos; 

- Tramitação de processos, cobrança e emissão de documentos em matéria de carta 

de caçador, licença de caça, cartão de feirante e venda de senhas de transporte 

escolar. 

5. Na Delegação das seguintes Competências na Junta de Freguesia de Marateca, 

conforme minuta anexa: 

- Reparação e conservação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 

primeiro ciclo do ensino básico; 
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- Colocação e conservação de placas toponímicas; 

- Higiene e limpeza de espaços públicos; 

- Reparações e amortizações de equipamento afecto ao despejo de fossas; 

- Conservação de rede viária; 

- Reparação e conservação de pavimentos em calçadas ou outros, em zonas pedonais; 

- Limpeza de espaços de jogo e recreio; 

- Conservação de espaços verdes; 

- Recolha de monos; 

- Tramitação de processos, cobrança e emissão de documentos em matéria de carta de 

caçador, licença e venda de senhas de transporte escolar. 

II – Que, nos termos e para os efeitos no disposto na alínea s) do n.º 2, do art. 53.º e 

art. 66.º, da Lei n.º 169/1999, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, a presente proposta seja submetida à deliberação da Assembleia Municipal.» 

 

Sobre a proposta de Aprovação de Protocolos de Delegação de Competências 

nas Juntas de Freguesia do Município de Palmela, para o mandato 2005 a 2009. 

Actualização e Republicação numerada 1/GPAL/25-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa saúda a Sr.ª presidente, vereadores, 

membros da Assembleia Municipal, técnicos da Autarquia, jornalistas e público. 

A sua intervenção relativamente a esta proposta é feita em representação dos 

vereadores do P.S.. 

Começa por observar que os protocolos agora apresentados sofreram uma série de 

alterações nas últimas horas, o que dificultou o trabalho dos vereadores, no que se refere 

à sua análise. Foi entregue uma versão hoje às 11:20 horas e nova versão às 14:45 horas, 

quinze minutos antes da hora programada para o início desta reunião de Câmara. 

Menciona a sua interjeição em relação ao facto de se ter estado a trabalhar de forma 

pouco articulada, com todo o respeito que merecem os funcionários, e nomeadamente a 

funcionária que esteve no gabinete dos vereadores do P.S., e que explicou 

exaustivamente todos os pormenores relativos às alterações que foram sendo 

apresentadas. 

 Os vereadores do P.S. na Câmara Municipal de Palmela têm sempre votado 

favoravelmente os Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia e, 

desta vez, fá-lo-ão da mesma forma. 

Há, contudo, questões que gostava que fossem dirimidas para melhor entendimento. 

E passa a enunciar: 

- Os critérios que tiveram por base a alteração das áreas das escolas actualizadas 

em Novembro de 2007 e os factores com que as mesmas foram actualizadas. Gostava de 
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saber a resposta, porque esta situação implica o desmembramento de verbas que são 

distribuídas pelas freguesias de forma muito diferente do que era feito anteriormente. 

Pergunta se o procedimento antes empregue estava a ser feito incorrectamente, ou se há 

legislação que, neste momento, obrigue a fazer dessa maneira. 

- A última folha do protocolo assinado com a Junta de Freguesia de Quinta do Anjo 

menciona (como estando anexo) as cópias das deliberações tomadas pelos órgãos 

autárquicos. Tem conhecimento que da deliberação tomada pela Assembleia de Freguesia 

de Quinta do Anjo fazia parte uma declaração de voto, que não consta dos documentos 

ora apresentados. Estranha este facto.  

Relembra que ao aprovarem-se as transferências para as Juntas de Freguesia ficam 

condicionadas às Grandes Opções do Plano (GOP), porque estas transferências não 

estão contempladas à data.  

O Sr. vereador Octávio Machado é de opinião que os protocolos já se revelaram 

uma mais valia para as populações, desde logo porque pontuam por uma resposta mais 

rápida, na medida em que as Juntas de Freguesia estão, efectivamente, mais próximas 

das populações. Estas estão mais expostas aos olhos dos munícipes e, naturalmente, há 

uma incidência grande na avaliação sobre o trabalho que prestam.  

Sendo a apreciação dos munícipes positiva quanto às tarefas executadas pelas 

Juntas de Freguesia no âmbito das competências que são delegadas para estas, pode 

concluir que as transferências de verbas que o Município realiza são extremamente 

importantes para o orçamento das Juntas de Freguesia prestarem o necessário serviço às 

populações. 

Vai votar favoravelmente a proposta apresentada tal como tem acontecido em 

anteriores ocasiões. 

A Sr.ª presidente começa por dizer que vale a pena tentar explicar algumas das 

questões que foram suscitadas. 

 T Em relação à intervenção do Sr. vereador José Carlos de Sousa: 

As alterações de última hora realizadas aos protocolos são facilmente explicáveis e 

não têm o enviesamento que o Sr. vereador refere quanto ao conjunto do orçamento. 

Devem-se essas alterações ao seguinte: 

- Estavam cálculos mal realizados (vai explicar, mais adiante e com detalhe quais 

foram esses cálculos); 

- Foi corrigido o texto dos protocolos na parte respeitante às escolas, porque há 

alterações que decorrem da construção de novas escolas (e desde logo há alterações nas 

áreas) e, ainda, quanto aos logradouros. Quer seja pela via de construção de uma nova 

escola, quer seja pela via de uma ampliação, ocasiona alterações nas áreas que são 

objecto da intervenção das Juntas de Freguesia. Esta é uma questão quantitativa mas que 
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tem origem numa questão qualitativa, ou seja, as Juntas de Freguesia tinham já mais 

intervenções em alguns casos do que aqueles que estavam de facto plasmados no 

protocolo em vigor. Havia áreas nas escolas que se tinham alterado e havia intervenções 

desnivelada entre as cinco Juntas de Freguesia, por uma interpretação diferente do 

conceito de logradouro. Ainda no âmbito das questões qualitativas foi necessário definir 

exactamente o que se entende por pequenas obras. No final de cada protocolo vem 

descrito o conjunto de critérios definidos em relação a cada uma das escolas e que 

definem com rigor o tipo de intervenções que as Juntas de Freguesia devem assumir. 

Adianta que esta alteração em si não alterou a essência do protocolo, mas procedeu a 

uma definição mais rigorosa da competência. 

Às questões a que o Sr. vereador José Carlos de Sousa alude e que são de ordem 

estritamente financeira tem a dizer o seguinte: 

Na apresentação final dos protocolos detectou-se o primeiro erro de soma e este foi 

identificado na parte respeitante à educação. De qualquer modo, sublinha que as 

diferenças devidas pela alteração dos valores não enviesam, ainda assim, qualquer leitura. 

Efectuou-se mais uma correcção que resultou, igualmente, de um erro de cálculo.  

Como não considerou os erros suficientemente significativos, ou que os mesmos 

valorizassem de forma diferente a questão de fundo dos protocolos, decidiu, ainda assim, 

manter a discussão dos protocolos nesta reunião. 

Vai adiantar as seguintes explicações: 

Sucede que as Juntas de Freguesia vão receber verbas que não são 

significativamente diferentes das verbas que receberam o ano passado, pese embora as 

alterações de conteúdo efectuadas aos protocolos. Só para situar com mais rigor as 

diferenças entre os anos de 2007 e 2008 e, apesar da alteração em algumas receitas da 

Câmara Municipal, o cômputo geral das transferências para as Juntas de Freguesias, 

salda-se pelo seguinte: 

- Em relação às transferências que a Câmara Municipal de Palmela está a fazer para 

o ano de 2008, esta vai assumir na denominada Comparticipação dos custos indirectos 

uma percentagem de 8% do F.E.F. (Fundo de Equilíbrio Financeiro) corrente, enquanto 

anteriormente era de 10%. Logo, há uma redução do valor no âmbito das transferências 

para as Autarquias (Juntas de Freguesia).  

- Por outro lado, e como refere a proposta, o valor das transferências financeiras 

agora apresentado foi actualizado, tendo em conta o valor da inflação homóloga a Agosto, 

prevista pelo Instituto Nacional de Estatística em 2,5%  

- Devido a acertos entre as Juntas de Freguesia que devolvem competências e as 

Juntas que, devolvendo competências recebem outras competências, faz com que, 

relativamente ao ano passado a situação seja: 
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 . A Junta de Freguesia de Marateca recebe menos 266,00 €; 

 . A Junta de Freguesia do Poceirão recebe menos 8.800,00 €; 

 . A Junta de Freguesia de Quinta do Anjo recebe menos 63.000,00 €; 

 . A Junta de Freguesia de Pinhal Novo recebe menos 15.000,00 €; 

 . A Junta de Freguesia de Palmela recebe menos 14.000,00 €. 

A Junta de Freguesia de Quinta do Anjo é a Autarquia em que se verifica uma 

alteração mais significativa no valor, entre o que são os montantes de 2007 e os 

montantes deste ano. 

A Sr.ª presidente refere que estas são as observações que entende como 

necessárias realizar, no momento. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa concorda com o facto de a Sr.ª presidente 

não ter retirado da Ordem de Trabalhos desta reunião o ponto 2, relativo à Aprovação dos 

Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia, na medida em que 

as alterações havidas não são significativas. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa questiona a que se deve a alteração na área 

da Escola E.B.1 de Aires, quando é do seu conhecimento que nesta escola não foi nada 

construído, desde há dois anos a esta parte. 

Para efectuar o competente esclarecimento à questão levantada pelo Sr. vereador 

José Carlos de Sousa, a Sr.ª presidente dá a palavra à directora de Projecto do Gabinete 

de Participação e Acção Local. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa agradeceu as explicações dadas. 

A Sr.ª presidente volta a intervir com a intenção de sublinhar uma questão que lhe 

parece consideravelmente importante qualitativamente. Aos Protocolos de Delegação de 

Competências estão anexados documentos (entre eles: anexo I – Descrição dos 

Trabalhos e anexo II – Especificações Técnicas) onde são definidas as competências que 

cabem à Junta de Freguesia, à Câmara Municipal, ou ao empreiteiro pelo cumprimento de 

obrigações a que está sujeito num determinado período de tempo.  

 Seguidamente, a Sr.ª presidente refere que vai discriminar o total da verba que as 

Juntas de Freguesia irão receber. Este valor resulta das competências e das verbas para 

as delegações das Juntas de Freguesia, no caso das que têm delegações. Assim: 

 . A Junta de Freguesia de Palmela vai receber 252.101,00 €; 

 . A Junta de Freguesia de Pinhal Novo vai receber 333.322,00 €; 

 . A Junta de Freguesia de Quinta do Anjo vai receber 293.537,00 €; 

 . A Junta de Freguesia de Poceirão vai receber 280.523,00 €; 

 . A Junta de Freguesia de Marateca vai receber 212.456,00 €. 

A Sr.ª presidente dá por encerrada a discussão relativamente a esta proposta. 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

III – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

PONTO 3 – Construção do Quartel da Associação dos Bombeiros Voluntários 

de Águas de Moura: aprovação de minuta de Contrato Programa: 

 

PROPOSTA N.º 1/SMPC/25-2007: 

 

«A construção de um novo quartel constitui, desde há vários anos, uma das grandes 

aspirações da Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura. Trata-se de um 

equipamento essencial para o desempenho operacional do Corpo de Bombeiros desta 

associação, em virtude de as actuais instalações – que resultaram de sucessivas 

adaptações e ampliações de um antigo edifício escolar – serem manifestamente 

insuficientes para as necessidades e funcionalmente desadequadas. 

Com o objectivo de viabilizar este projecto a Câmara Municipal, o Gabinete de 

Estudos e de Planeamento de Instalações (GEPI) do Ministério da Administração Interna 

(MAI) e a Associação de Bombeiros Voluntários de Águas de Moura celebraram, em 14 de 

Dezembro de 2004, um Protocolo, o qual estabelece as condições genéricas da 

concessão do apoio do MAI, bem como, o montante máximo das comparticipações a 

atribuir por este Ministério e pela Câmara Municipal. Os valores definitivos das 

comparticipações, a respectiva programação financeira e as condições específicas de 

disponibilização dos apoios financeiros seriam posteriormente definidos em Contratos 

Programa, a celebrar entre a Associação de Bombeiros Voluntários de Águas de Moura e 

cada uma das entidades financiadoras. 

Em Setembro de 2005, através do despacho conjunto n.º 752/2005, do Secretário de 

Estado da Administração Interna e do Subsecretário de Estado da Administração Interna, 

foi revogado o diploma legal que enquadrava a celebração de Contratos Programa para a 

construção de quartéis de bombeiros. Tal decisão teve como consequência a suspensão 

de todas as candidaturas a financiamento do MAI, incluindo as que já dispunham de 

Protocolos homologados, como era o caso do Quartel dos Bombeiros de Águas de Moura. 

Na sequência desta decisão do Governo, a Associação dos Bombeiros Voluntários 

de Águas de Moura e a Câmara Municipal desenvolveram diversas diligências junto das 
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instituições directa ou indirectamente envolvidas no processo, no sentido de procurar 

desbloquear a assinatura do Contrato Programa. 

Em resultado das diligências desenvolvidas pelas Câmaras Municipais e pelas 

Associações de Bombeiros Voluntários que dispunham de Protocolos de financiamento 

homologados, o Secretário de Estado da Administração Interna, através do despacho n.º 

22038/07, de 20 de Setembro, criou um regime especial para o financiamento de 4 

quartéis de Bombeiros Voluntários, entre os quais, o de Águas de Moura. 

De acordo com o articulado do referido despacho são atribuídas mais 

responsabilidades às Câmaras Municipais (que passam a exercer algumas das 

competências cometidas ao, entretanto extinto, Gabinete de Estudos e de Planeamento de 

Instalações do MAI) e o financiamento fica condicionado à celebração de um Contrato 

Programa entre a Autoridade Nacional de Protecção, a Câmara Municipal e a Associação 

de Bombeiros. 

Em face do exposto e tendo em consideração que: 

a) A construção do novo quartel dos Bombeiros de Águas de Moura constitui um dos 

compromissos do presente mandato; 

b) É urgente dotar os Bombeiros Voluntários de Águas de Moura de instalações mais 

amplas e funcionais, de modo a garantir melhores condições para o desempenho eficaz e 

eficiente das suas missões, nomeadamente o socorro às populações em situações de 

sinistro, acidente grave ou calamidade; 

c) Através da deliberação aprovada em 14/07/2004, a Câmara Municipal autorizou a 

celebração de Protocolo com a Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura 

e o Ministério da Administração Interna, no âmbito do qual assumiu o compromisso de 

financiar a construção do novo Quartel, financiamento que ficou condicionado à 

celebração dos respectivos Contratos Programa; 

d) A Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura está disposta a 

contrair um empréstimo bancário para o financiamento da empreitada de construção do 

novo quartel, de modo a possibilitar à Câmara Municipal o pagamento faseado da sua 

comparticipação, diluindo esse encargo por diversos exercícios orçamentais; 

e) Como contrapartida do apoio a conceder à construção do novo Quartel, a 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura está disposta a ceder, em 

condições a acordar, as suas actuais instalações à Câmara Municipal, permitindo dar-lhes 

outros usos de interesse social e comunitário; 

Propõe-se: 

a) Nos termos da alínea a) do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, conjugado com a alínea h) do n.º 

2, do artigo 64.º, do mesmo diploma, e atento ao disposto no n.º 7 do Despacho n.º 
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22038/2007, de 20 de Setembro, do Secretário de Estado da Protecção Civil, aprovar a 

minuta e autorizar a celebração do Contrato Programa destinado a financiar a obra de 

construção do novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura; 

b) Que o montante máximo da comparticipação municipal para a construção do novo 

Quartel dos Bombeiros de Águas de Moura seja fixada em € 500.000,00 (quinhentos mil 

euros), incluindo os adiantamentos já efectuados; 

c) Que a definição do valor final da comparticipação Municipal, bem como, a 

programação dos respectivos pagamentos, seja estabelecida em sede de Contrato 

Programa, a celebrar entre a Câmara Municipal e a Associação dos Bombeiros Voluntários 

de Águas de Moura; 

d) Que, no âmbito do referido Contrato Programa ou em acto próprio, se definam as 

condições de cedência à Câmara Municipal do edifício do actual Quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Águas de Moura. 

Anexos: 

- Minuta do Contrato Programa 

- Cópia da deliberação da Câmara Municipal de 14/07/2004 

- Cópia do Protocolo N.º 4/2004 (GEPI) 

- Cópia do Despacho n.º 22038/2007, de 20 Setembro.» 

 

Sobre a proposta de Construção do Quartel da Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Águas de Moura: aprovação de minuta de Contrato Programa 

numerada 1/SMPC/25-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto considera que a reunião de hoje contempla 

propostas “simpáticas”. Esta é-o especialmente, na medida em que não pode esquecer os 

anos de voluntarismo a que muitos se dedicaram e ele próprio também (no período pós 25 

de Abril) fazendo obras de alteração na escola, dada a emergência que era possuir um 

Quartel de Bombeiros. Surge, então, a secção dos Bombeiros Voluntários de Palmela em 

Águas de Moura. 

Sendo ele próprio fundador dos Bombeiros, é evidente o seu enorme regozijo pela 

constatação de mais este passo para a construção do novo Quartel da Associação dos 

Bombeiros Voluntários de Águas de Moura. 

Tem a apresentar o seguinte pedido de esclarecimento:  

Foi informado que, em Outubro último, por parte da Associação de Bombeiros, já 

estavam reunidas todas condições para que esta proposta viesse a deliberação da 

Câmara Municipal. Depois, efectuaram-se algumas démarches com entidades oficiais e, 

pelo que lhe foi transmitido, já desde 07 do passado mês de Novembro, que a assinatura 

do contrato-programa é esperada. Houve uma dilação de um mês até à apresentação 
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efectiva desta proposta. Certamente que haverá uma justificação para o atraso verificado, 

pelo que gostaria de saber a razão de tal. 

O Sr. vereador Octávio Machado expressa a sua felicidade pela apresentação e 

devida aprovação da proposta em apreço. Não será necessário ter conhecimento profundo 

do processo ou do que as Associações de Bombeiros Voluntários do concelho têm vindo a 

construir em parceria com o Município de Palmela em termos de protecção civil, para 

perceber o porquê desta satisfação.  

Outro exemplo semelhante de enorme satisfação para si, foi a assinatura do 

protocolo entre a Câmara Municipal de Palmela e os Responsáveis Políticos para 

construção da Escola 2 + 3 do Poceirão. 

Ambas as obras são mais valias importantes para o concelho de Palmela. 

Voltando ao tema a que a proposta se refere, o Sr. vereador Octávio Machado 

intervém para dizer que, o que levou à boa tramitação deste processo foi a seriedade 

assumida desde logo e a importância que os Bombeiros do concelho de Palmela 

assumiram em termos de Protecção Civil Nacional. 

O concelho de Palmela é um concelho de altíssimo risco e a zona da 

responsabilidade da Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura não é 

excepção a este facto. 

Aquando da apresentação do dispositivo de incêndios florestais, acontecimento que 

teve lugar em Grândola, o Sr. Secretário de Estado informou que iria ser aprovada 

legislação na Assembleia da Republica, que permitiria a construção do novo Quartel da 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura. 

Como tem real conhecimento da tramitação deste processo que vem findar na 

celebração do contrato programa para construção do equipamento para os Bombeiros de 

Águas de Moura, o Sr. vereador Octávio Machado refere que está em condições de 

enaltecer a perseverança, a abnegação, o esforço, a dedicação dos órgãos sociais dos 

Bombeiros Voluntários de Águas de Moura na pessoa do seu presidente que, em todo o 

momento e em todas as oportunidades, procurou sensibilizar quem de direito, para a 

necessidade da construção de um novo Quartel, além de ter conseguido distinguir o que 

era fundamental do que era supérfluo. O Município de Palmela, desde o primeiro 

momento, colocou na sua gestão o desenvolvimento de tudo o que fosse necessário para 

colaborar neste projecto. 

Tem perfeita noção que, para fazer face ao encargo que a execução desta obra vai 

obrigar, as demais Associações de Bombeiros Voluntários do concelho vão sofrer alguns 

constrangimentos. Contudo, acredita que a Câmara Municipal de Palmela está 

suficientemente sensibilizada para perceber que, o desenvolvimento que se perspectiva 

para o concelho de Palmela, obrigará a que se tenha de usar de criatividade suficiente, 
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para compreender que serão necessários também outros investimentos na manutenção e 

no reforço dos meios dos Bombeiros Voluntários.               

A Sr.ª vereadora Adília Candeias saúda todos os presentes na sala. 

Menciona que da mesma forma que os Srs. vereadores demonstraram a sua 

satisfação, pela aprovação da minuta de contrato programa para construção do Quartel da 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura, também quer expressar o seu 

regozijo por este facto. 

Refere que a Câmara Municipal de Palmela esteve desde sempre disponível para as 

Corporações de Bombeiros e para estabelecer parcerias com estas.  

A sua satisfação é dupla porque, para além de esta Associação de Bombeiros ficar 

com um novo Quartel devidamente apetrechado para responder às necessidades da 

população, a Câmara Municipal de Palmela vai poder usufruir das instalações do actual 

Quartel, uma vez que negociou com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Águas de Moura a colocação do espaço à disposição da Autarquia. A intenção é a de aí 

instalar serviços municipais no âmbito cultural, desportivo e recreativo, ao serviço da 

população de Águas de Moura. 

O Sr. vereador Octávio Machado volta a usar da palavra para dizer que, era sua 

intenção expressar o que a Sr.ª vereadora Adília Candeias referiu.    

A Sr.ª presidente refere que o Executivo Municipal está globalmente sintonizado 

sobre a importância deste tema. 

Menciona que o Sr. vereador José Braz Pinto perguntou a razão do atraso na 

apresentação à Câmara Municipal desta proposta, que inclusivamente chegou a constar 

de uma Ordem de Trabalhos e depois veio a ser retirada. E passa a explicar:  

- Ocorreram algumas dúvidas que careciam de clarificação: 

. Atendendo ao volume de comparticipação financeira que cabe ao Município 

de Palmela e sendo o montante dessa mesma comparticipação assumido com 

montantes provenientes da Administração Pública, desde logo surgiu a dúvida 

sobre a necessidade de visto prévio do Tribunal de Contas. Houve 

necessidade de clarificar a questão; 

. Não estava ainda completamente definido na Câmara Municipal a forma 

como se iriam prever as verbas ao longo dos orçamentos municipais. Foi 

necessário tratar este assunto juridicamente e usar da máxima cautela dada a 

complexidade da própria operação. 

. Como está envolvida a cedência das actuais instalações do Quartel da 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas ao Município de Palmela há 

que tratar de aspectos que são de natureza formal. 

Acautelados que foram todos os pormenores de ordem legal está a proposta agora 

em condições de poder ser sujeita a deliberação. 
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Adianta que no passado dia 08.Dez. (sábado de manhã) o Chefe de Gabinete da 

Câmara Municipal de Palmela recebeu a resposta de que estava à espera da Autoridade 

Nacional de Protecção Civil, e que era fundamental para esclarecer dúvidas que existiam. 

É evidente que compreende a grande ansiedade por parte da Direcção da 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura no desejo de ver solucionado 

este assunto. Num convívio em que esteve presente com esta Associação, teve ocasião 

de expressar e nunca é demais voltar a fazê-lo, que a Associação em questão tem sido 

incansável ao longo dos anos, sendo justo sublinhar o papel do Comando em geral e do 

Sr. Presidente da Direcção em particular, que não desistiu mesmo quando tudo se 

afigurava difícil (porque havia orientações que remetiam para outras decisões) ele firmou 

em continuar e desenvolveu todos os procedimentos para resolução do problema. A obra 

do Quartel da Associação Humanitários dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura é 

fruto de uma grande luta e de uma gestão que valoriza. São inteiramente justos estes 

comentários. 

A Sr.ª presidente refere que é, de facto, verdade a observação feita pelo Sr. 

vereador Octávio Machado de que esta obra vai trazer algum encargo e penalização para 

as demais Corporações de Bombeiros do concelho, na medida em que, durante os 

próximos anos, dificilmente (a não ser que haja lugar à entrada de receitas extraordinárias 

no cofre da Câmara) deverão estas entidades ser contempladas no âmbito de 

comparticipações para os seus investimentos. Pelo facto de esta opção ter sido sempre 

partilhada entre as entidades (Município de Palmela e as três Associações de Bombeiros 

Voluntários do Concelho) a mesma mereceu o respeito das demais Corporações 

(Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Palmela e de Pinhal Novo). 

Finaliza dizendo que, a Câmara Municipal de Palmela vai continuar a manter o seu 

investimento na Protecção Civil, embora seja ligeiramente mais pequeno, por força das 

várias reduções que houve que fazer no conjunto dos apoios. Contudo, globalmente 

manter-se-ão as responsabilidades nesta matéria e, dentro dessas responsabilidades, 

definir-se-ão prioridades: este equipamento é indiscutivelmente prioritário e vai recolher a 

verba mais pesada das comparticipações da Autarquia destinadas a instalações.        

 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

PONTO 4 – Orçamento 2008 e Grandes Opções do Plano 2008-2011: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAF/25-2007: 
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«A proposta de Orçamento 2008 e Grandes Opções do Plano 2008/2011 que agora 

se submete à deliberação dos órgãos municipais, caracteriza-se financeiramente por: 

1. Orçamento 

O Orçamento para o ano económico de 2008 apresenta um valor global de 

46.175.000 € (quarenta e seis milhões, cento e setenta e cinco mil euros). 

As receitas próprias totalizam 40.120.000 € (quarenta milhões, cento e vinte mil 

euros) que são acrescidas em 6.055.000 € (seis milhões e cinquenta e cinco mil euros) 

provenientes do empréstimo bancário já contratado. A estrutura da receita e a variação 

relativamente ao orçamentado no ano 2007 é a seguinte: 

RECEITAS 2007 
(euros) 

2008 
(euros) 

Peso 
% 

Variação % 
2008/2007 

Impostos Directos 21.798.000 18.665.000 40,4 - 14,4 

Impostos Indirectos 2.099.332 3.744.401 8,1 +78,4 

Taxas, Coimas e outras Penalidades 1.322.467 1.304.450 2,8 - 1,4 

Rendimentos de Propriedade 68.602 91.002 0,2 +32,6 

Transferências Correntes 6.451.757 6.950.566 15,1 +7,7 

Venda de Bens e Serviços 6.017.723 6.162.937 13,3 +2,4 

Outras Receitas Correntes 50.000 50.000 0,1 0,0 

Venda de Bens de Investimento 501.004 805.003 1,7 +60,7 

Transferências de Capital 2.363.444 2.296.629 5,0 - 2,8 

Outras Receitas de Capital 1 12 0,0  

Reposições não abatidas nos Pagamentos 5.000 50.000 0,1 +900 

Total Receitas Próprias 40.677.330 40.120.000 86,9 - 1,4 

Passivos Financeiros (empréstimos a MLP) 2.100.000 6.055.000 13,1 +188,3 

Total da Receita 42.777.330 46.175.000 100,0 +7,9 

O total de recursos financeiros são afectos a um valor igual de despesa que 

apresenta a seguinte estrutura: 

DESPESA 2007 
(Orçamento 
em vigor) 
(euros) 

2008 
(euros) 

Peso  
% 

Variação 
 %  

(2008/2007) 

Pessoal 17.769.387 18.362.658 39,8 + 3,3 

Aquisição de Bens e Serviços 13.176.962 13.231.365 28,7 + 0,4 

Encargos Correntes da Dívida 244.935 251.360 0,5 +2,6 

Transferências Correntes 3.268.270 2.953.042 6,4 -9,6 

Subsídios 570.000 500.000 1,1 -12,3 

Outras Despesas Correntes 80.000 112.000 0,2 +40,0 

Total Despesas Correntes 35.109.554 35.410.425 76,7 +0,9 

Aquisição Bens de Capital 7.183.693 8.993.660 19,5 +25,2 
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Transferências de Capital 421.498 519.715 1,1 +23,2 

Activos Financeiros 90.000  0,0  

Passivos Financeiros 1.198.400 1.251.200 2,7 +4,4 

Total Despesas de Capital 8.893.591 10.764.575 23,3 +21,0 

Total da Despesa 44.003.145 46.175.000 100,0 +4,9 

 

As receitas correntes financiam a totalidade das despesas correntes, obtendo-se 

ainda uma poupança de cerca de 1,6 milhões de euros que financia despesas de capital, 

respeitando assim o princípio orçamental do equilíbrio. 

O total das despesas com pessoal situa-se em 48,6% das receitas correntes orçadas 

em 2007, cumprindo os preceitos legais do Decreto-Lei 116/84, de 16 de Abril. 

2. Grandes Opções do Plano 

As Grandes Opções do Plano apresentam os valores do quadro seguinte, as quais 

serão financiadas ainda em 2008 com recurso à utilização de 2.030.000 € (dois milhões e 

trinta mil euros) de empréstimo bancário a contratar, no valor global de 8 milhões de euros. 

2008 OBJECTIVO 

Total Definido Não 

Definido 

Funções Gerais 2.638.692 2.538.692 100.000 

Serviços Gerais da Administração Pública 2.082.187 1.982.187 100.000 

Segurança e Ordem Públicas 556.505 556.505  

Funções Sociais 16.698.620 14.307.345 2.391.275 

Educação 4.565.248 3.640.248 925.000 

Saúde 72.760 72.760  

Segurança e Acção Social 143.000 143.000  

Habitação 310.105 185.105 125.000 

Ordenamento do Território 308.298 258.298 50.000 

Saneamento 3.660.306 2.709.031 951.275 

Abastecimento de Água 1.651.000 1.651.000  

Resíduos Sólidos 1.428.793 1.288.793 140.000 

Protecção Meio Ambiente e Conservação da 

Natureza 

1.384.677 1.384.677  

Cultura 2.074.030 1.874.030 200.000 

Desporto, Recreio e Lazer 1.100.403 1.100.403  

Funções Económicas 4.855.896 4.239.796 616.100 

Industria e Energia 750.000 750.000  

Transportes e Comunicações 1.874.396 1.258.296 616.100 

Comércio e Turismo 2.158.500 2.158.500  



Acta n.º 25/2007 

Reunião extraordinária de 12 de Dezembro de 2007 

 20 

Outras Funções Económicas 73.000 73.000  

Outras Funções 1.927.462 1.927.462  

Total 26.120.670 23.013.295 3.107.375 

 

Assim, nos termos da alínea c) do n.º 2, do art.º 64, da lei 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, proponho 

a aprovação do Orçamento para o ano económico de 2008 e as Grandes Opções do Plano 

2008/2011, e posterior envio a deliberação da Assembleia Municipal.» 

 

Após a apresentação da proposta, a Sr.ª presidente refere que: 

 

“Ao apresentar a proposta de Orçamento para 2008 e Grandes Opções do Plano 

2008/2011, a Câmara Municipal assume o compromisso de concretizar um conjunto de 

investimentos e acções fundamentais, no cumprimento do plano de trabalho sufragado 

pelos munícipes.  

A elaboração deste documento previsional teve em conta as necessidades 

identificadas pela autarquia e as prioridades apresentadas pelas populações, no âmbito do 

Orçamento Participativo e de outras formas de participação dos cidadãos, bem como pelas 

Juntas de Freguesia. Para a definição destas opções concorre ainda o conjunto de 

competências municipais a que estamos obrigados e que, no seu conjunto, absorvem uma 

importante fatia do nosso Orçamento. 

No ano de 2008, o Município continua a ter uma redução das verbas transferidas 

pelo Orçamento de Estado, ao abrigo da Lei das Finanças Locais, e terá uma redução nas 

receitas provenientes da Derrama sobre o IRC, por alteração na forma de cálculo desta 

receita. Crescem, por outro lado, os compromissos que são necessários satisfazer para 

garantir a actividade e a gestão municipais com a qualidade que entendemos necessária. 

As dificuldades sentidas pelas autarquias locais não são um exclusivo da Câmara 

Municipal de Palmela – reflecte uma crise económica mais generalizada, com reflexos em 

todos os domínios do investimento público, com efeitos na vida da maioria das famílias 

portuguesas. 

Face à insuficiência de meios financeiros, impunha-se a tomada de uma decisão 

ponderada e responsável que garantisse níveis de investimento que não comprometessem 

o desenvolvimento do nosso território. 

Uma gestão municipal rigorosa, com uma definição exacta das prioridades, garante-

nos hoje, e apesar de todas as dificuldades, uma situação financeira equilibrada e uma 

confortável capacidade de recurso ao crédito – a nossa capacidade de endividamento é, 
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ainda, de 62,8%. O recurso ao crédito bancário será, pois, uma opção sustentável do 

ponto de vista económico-financeiro mas também legal e político. 

O trabalho desenvolvido pela autarquia nos últimos anos, nomeadamente ao nível da 

das opções estratégicas contidas nos instrumentos de planeamento e de ordenamento do 

território, apresenta-se hoje como um factor de indução de um novo ciclo de 

desenvolvimento económico. A capacidade atractiva que o nosso território continua a 

exercer conjuntamente com o desenvolvimento desse novo ciclo económico conduzirá à 

fixação de novas unidades económicas geradoras de riqueza, contribuindo para um 

acréscimo dos recursos financeiros municipais e nacionais. 

No período de vigência das actuais GOP, procuraremos encontrar formas de 

financiamento das nossas actividades para além dos meios próprios da autarquia, seja 

com recurso a patrocínios seja com recurso a financiamentos comunitários, no âmbito do 

QREN, sempre que este instrumento o possibilite. 

É neste quadro económico-financeiro, marcado por dificuldades mas também por 

uma grande confiança no futuro, que elaborámos a nossa proposta de Orçamento e 

Grandes Opções do Plano que passo a apresentar-vos. 

Orçamento 

O Orçamento para o ano 2008 apresenta um valor de 46,175 milhões de euros, 

sendo 40,120 milhões de receitas próprias e 6,055 milhões provenientes de empréstimo 

bancário, aprovado no ano de 2007. 

O valor inscrito referente a impostos, taxas e tarifas, foi calculado tendo em 

consideração a média das receitas arrecadadas nos últimos 24 meses, com excepção da 

Derrama sobre o IRC, que foi calculado tendo por base o método de apuramento 

consagrado na actual Lei das Finanças Locais.” 

 

 A Sr.ª presidente acrescenta que: 

A receita total é de 46.175.000 € (quarenta e seis milhões, cento e setenta e cinco 

euros) e representa +7,9 % que o orçamentado 2007, sendo que a receita própria é de 

40.120.000 € o que significa - 1,4 % que o orçamentado em 2007, acrescido do 

empréstimo bancário, do ano 2007, de 6.055.000 € 

As principais receitas provêm de: 

- Orçamento Estado (Lei das Finanças Locais) – 7,8 milhões de euros (menos 3,3% 

que em 2007); 

- IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) – 7,35 milhões de euros € (+11,6% que o 

orçamentado em 2007); 

- IMT (Imposto Municipal sobre Transacções) – 5,5 milhões de euros € (+27,4% que 

orçamentado em 2007); 
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- Derrama – 3,5 milhões de euros (- 34,3% que orçamentado em 2007); 

- Venda Serviços – 6 milhões de euros (+ 2,4% que orçamentado 2007). Na venda 

serviços as principais componentes são: Veda de água, tarifa de saneamento, rendas da 

EDP; 

- Taxas de Urbanismo – 4,2 milhões de euros (+ 61,5% que o orçamentado em 

2007); 

Prevê-se que o saldo transitado de 2007, seja cerca de 1 milhão de euros. 

Ainda em 2008 serão acrescidos 2 milhões de euros do novo empréstimo para 

financiar investimentos que estão nas GOP a definir. 

As receitas correntes financiam a totalidade das despesas correntes, e prevê-se a 

obtenção de uma poupança de cerca de 1,6 milhões de euros que permite financiar 

despesas de capital, respeitando-se o princípio do equilíbrio orçamental. 

Ainda do ponto de vista dos critérios da legalidade, o total das despesas com 

pessoal situa-se em 48,6% das receitas correntes orçadas em 2007. 

 

A Sr.ª presidente continua a sua intervenção nos seguintes termos: 

 

“Impostos Directos 

O valor orçamentado proveniente do conjunto dos impostos directos – Imposto 

Municipal sobre Imóveis, Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis, 

Derrama e Impostos Abolidos é de 18.665 milhões de euros e representa 40,4% do valor 

total. O IMI e o IMT são os impostos com maior peso no conjunto dos impostos directos. 

Impostos Indirectos 

O valor de cerca de 3,7 milhões de euros orçamentado é proveniente das taxas 

pagas por pessoas colectivas ao Município e representa 8,1% do valor total. 

Taxas, Multas e outras penalidades  

Este capítulo agrega as receitas provenientes do pagamento de taxas por 

particulares, bem como o pagamento de coimas e outras penalidades lançadas pelo 

Município, nomeadamente em processos de contra ordenação. O valor representa 2,8% 

do total orçamentado. 

Transferências 

Com um total de 9,3 milhões de euros e 20,0% do total orçamentado, as 

transferências correntes e de capital representam as verbas transferidas para o município 

por entidades públicas ou privadas. A principal componente diz respeito às verbas 

transferidas do Orçamento de Estado ao abrigo da Lei das Finanças Locais, no valor de 

7,8 milhões de euros. 
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Venda de Bens e Serviços 

A venda de bens e serviços – nos quais assume importância relevante a venda de 

água, a tarifa de saneamento, as rendas pagas pela EDP pela concessão da distribuição 

de energia eléctrica de baixa tensão – tem um valor orçamentado de, aproximadamente, 

6,2 milhões de euros e representa 13,3% do total do Orçamento. 

Passivos Financeiros 

O valor de 6,055 milhões de euros orçamentados nesta rubrica é proveniente da 

utilização do empréstimo de médio e longo prazo contraído e aprovado no ano de 2007. O 

seu valor representa 13,1% do valor total orçamentado.” 

 

A Sr.ª presidente acrescenta, ainda, o seguinte: 

 

No âmbito da despesa: 

A despesa no valor de 46.175.000 € (quarenta e seis milhões, cento e setenta e 

cinco mil euros), tem um aumento de 4,9% relativamente ao orçamento 2007 e distribui-se 

por: 

Para as Grandes Opções do Plano, com financiamento assegurado - 23.013.295 

euros (49,9% do orçamento); 

Para as despesas com pessoal são 18.362.658 euros (o que significa 39,7%); 

Outras despesas não afectas às GOP, estão destinados 4.799.047 euros (o que 

significa 10,4%); 

As despesas com Pessoal são 18,4 milhões de euros (regista um crescimento de 

+3,3% que 2007) inclui 2,1% de tabela e o resto para promoções. (O trabalho 

extraordinário tem um valor de 694.950 € representa +1,8% que o inicial de 2007, mas 

menos 6% que o actualmente orçamentado). Nas GOP são 26,1 milhões de euros dos 

quais 23,1 milhões euros definidos e 3 milhões a definir.  

Existem, ainda, um conjunto de Despesas não imputadas às GOP, referentes a 

comunicações; electricidade; limpeza; material limpeza, encargos cobrança, etc., que 

totalizam cerca de 4,8 milhões de euros. 

 

 

A Sr.ª presidente continua a sua intervenção relativamente às Grandes Opções do 

Plano 2008-2011: 

 

“Grandes Opções do Plano 

As Grandes Opções do Plano apresentam, para o ano de 2008, um valor global de 26 

milhões de euros, dos quais 23 milhões com financiamento assegurado e 3 milhões a 
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aguardar financiamento, nomeadamente o valor a utilizar, ainda no corrente ano, do 

empréstimo bancário a contrair para ser utilizado nos anos de 2008 e 2009. 

Ao total do investimento e actividades municipais propostas deverá ser acrescido o 

investimento a realizar pela SIMARSUL (não inscrito neste Orçamento), de forma a termos 

a dimensão real das intervenções a concretizar no território concelhio. 

Do inscrito no ano de 2008 nas GOP, com e sem financiamento assegurado, a sua 

afectação às principais áreas de responsabilidade municipal é concretizada da seguinte 

forma: 

Educação 

Imputados cerca de 4,6 milhões de euros, representando cerca de 17,5% do total da 

despesa. No ano 2008, para além dos custos suportados pelo Município de transportes 

escolares, refeições escolares e apoio a projectos sócio-educativos, estão igualmente 

previstas importantes verbas para conservação e manutenção do parque escolar, bem 

como a construção e ou ampliação das escolas do 1.º ciclo de Brejos do Assa, Bairro 

Alentejano, Cajados e o início da EB1/JI de Pinhal Novo 2. Serão lançadas, durante a 

vigência das actuais GOP, novas escolas do 1.º ciclo no Poceirão e Pinhal Novo. 

Saneamento 

À área do Saneamento estão afectos cerca de 3,7 milhões de euros (14%). Os 

pagamentos à SIMARSUL para o tratamento das águas residuais domésticas e pluviais 

assumem um valor significativo. Das obras de importância crucial para aumentar os níveis 

de bem-estar e conforto da população que estão previstas no presente documento, 

destacam-se as seguintes: conclusão das infraestruturas da Quinta das Flores; 

infraestruturas na Rua 5 de Outubro, em Quinta do Anjo; sistema de drenagem de águas 

residuais domésticas e pluviais em Fernando Pó e Fonte Barreira; drenagem em Brejos do 

Assa. No ano de 2009, iniciar-se-ão os trabalhos de drenagem de águas residuais 

domésticas e pluviais em Palhota, Venda do Alcaide e Lagoa da Palha. Nos anos 

seguintes, estão previstas obras de infraestruturas nas Ruas José Luís Cipriano, em 

Quinta do Anjo, António Joaquim Ferreira Calote, em Cabanas, drenagens de águas 

residuais na Baixa de Palmela, Vale Grou, Camarral, Quinta das Asseadas, Quinta da 

Glória e Miraventos, na freguesia de Palmela. 

Cultura, Desporto e Lazer 

A Cultura, o Desporto e o Lazer têm, para o ano 2008, uma verba de 3,2 milhões de 

euros (12,7%). O apoio ao movimento associativo cultural, desportivo e juvenil, o 

funcionamento de equipamentos municipais (bibliotecas, auditório, centro cultural ou 

centros de juventude), as comemorações de datas relevantes na história nacional ou local, 

o desenvolvimento de programas municipais desportivos, entre outros, são projectos a 
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concretizar sempre em parceria com os agentes locais. A recuperação do Cine Teatro S. 

João, a iniciar-se no ano de 2008, é uma acção inscrita no presente documento. 

Mercados e Feiras 

Com cerca de 2,1 milhões de euros (8,2%), a construção do Mercado Municipal de 

Pinhal Novo e Complexo de Serviços é a principal acção a desenvolver nesta área de 

competência municipal. 

Transportes e Comunicações 

Com o objectivo de proporcionar melhores condições de mobilidade e segurança, 

estão imputados à Rede Viária cerca de 1,9 milhões de euros (7,1%). Está previsto 

concretizar, em 2008 e anos seguintes, as pavimentações ou repavimentações de um 

conjunto vasto de caminhos municipais, aceiros e ruas, dos quais se destacam: Rua José 

Gaspar da Silva, em Lagameças; Rua da Escola da Palhota e Aceiro Novo; Rua António 

Albino, no Forninho; Ruas 1.º de Maio e 9 de Março, em Cajados; Rua 1.º de Maio, em 

Venda do Alcaide; pavimentação do Aceiro Principal da Carregueira e Aceiro do Círio dos 

Olhos de Água.” 

 

Sobre a proposta de Orçamento 2008 e Grandes Opções do Plano 2008-2011 

numerada 1/DAF/25-2007 intervieram: 

A Sr.ª presidente dá por aberta a discussão sobre esta proposta. 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que ao analisar este Orçamento e Grandes 

Opções do Plano (GOP) e, tendo em conta a forma preambular descrita no documento 

que lhes foi fornecido, é bom salientar que algumas das obras enunciadas, são 

perspectivadas no âmbito do financiamento que se pretende contrair, cuja proposta 

Contracção de Empréstimo Bancário de Médio e Longo Prazo para Financiamento do 

Plano Plurianual de Investimentos de 2008 e 2009 está incluída na Ordem de Trabalhos 

com o ponto n.º 6. Reserva-se o direito de intervir nessa altura para as observações que 

julgue convenientes fazer.  

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que poderia, hoje, na discussão sobre a 

proposta de Orçamento 2008 e GOP 2008-2011 repetir as mesmas palavras que 

pronunciou nesta mesma sala, na reunião de Câmara de 07 de Dezembro de 2005 

reservada à aprovação do Orçamento 2006 e GOP 2006-2009. Contudo, vai pautar-se 

somente pelo enunciado principal. Nessa altura mencionava, como o faz agora, que o 

orçamento é “injusto, desequilibrado e inconsequente”. Poderia até não acrescentar mais 

nada, porque já tinha argumentado o mesmo há dois anos. Mas não o faz por respeito aos 

munícipes e porque os números apresentados são substancialmente diferentes. 
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Na concordância do que antes afirmou, designadamente de como o documento é 

“injusto, desequilibrado e inconsequente”, e da análise realizada ao mesmo suscita-lhe a 

apresentação das seguintes considerações: 

T Passaram dois anos desde o início do mandato e aplicam-se os mesmos critérios 

enquanto as realidades se vão alterando. Veja-se o porquê desta afirmação: ao analisar os 

investimentos que são propostos e fazendo uma separação por freguesias é visível que, 

em relação aos investimentos que são, essencialmente, suportados por dois empréstimos, 

sucede o seguinte: 

.  a freguesia de Palmela recebe cerca de 2,2 milhões de euros; 

 . a freguesia de Pinhal Novo recebe cerca de 5,4 milhões de euros; 

 . a freguesia de Poceirão recebe cerca de 2,1 milhões de euros; 

 . a freguesia de Marateca recebe cerca de 1,5 milhões de euros; 

 . a freguesia de Quinta do Anjo recebe cerca de 1,2 milhões de euros. 

As freguesias que considera serem deprimidas (Poceirão e Marateca) são 

aquelas em que o investimento é menor. Em situação pior do que a destas 

está a freguesia de Quinta do Anjo que, de facto, noutros orçamentos talvez 

tenha sido beneficiada mas, nesta altura, recebe menos. Em seu entender não 

há discriminação positiva e, não havendo discriminação positiva, entende que 

não há “justiça”. 

 T O orçamento é “desequilibrado”, na medida em que se fizeram investimentos fora 

de tempo, como exemplo, a execução do Mercado Municipal de Pinhal Novo que está 

prevista há seis anos. Se a obra tivesse sido feita há seis anos o espaço já estaria a ser 

utilizado por vendedores e compradores / utilizadores e as pessoas estariam habituadas a 

frequentar o Mercado. Seis anos volvidos, nutre sérias dúvidas que depois de executada a 

obra existam os mesmos vendedores e os mesmos compradores. E, tanto assim é, que a 

maioria do Executivo Municipal teve consciência desta realidade e procedeu a adaptações 

ao projecto que causaram mais investimento, no sentido de dar ao equipamento alguma 

polivalência que possa vir a ser utilizada no futuro. Este investimento foi feito fora de 

tempo. Poderá o Executivo argumentar que, naquela altura, não havia verba para construir 

este equipamento. Mas, provavelmente, o empréstimo que se propõe aprovar agora devia 

já ter sido contratualizado há seis anos atrás, e a obra teria sido realizada com menos 

encargos para a Autarquia, porque há seis os preços praticados eram mais económicos do 

que o são à data e, quiçá, com um eficiência final maior. Na mesma circunstância 

poderiam ter sido antecipados outros investimentos, por exemplo: 

- a empreitada de ampliação e beneficiação da Escola E.B.1 de Cajados (para 

a qual foi lançada recentemente a 1.ª pedra), e; 
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- a empreitada para intervenção na Escola E.B.1 de Poceirão, em que foi 

investida uma verba considerável, e agora vem propor-se a construção de uma nova 

escola. Não significa que a escola antiga venha a ser abandonada, mas foi feito um 

investimento em determinada direcção, e agora tem de se redireccionar mais um 

valor acrescido. 

T Fizeram-se investimentos no concelho de Palmela que, em seu entender, a 

capacidade económica do mesmo não comporta ou, pelo menos em termos de opções, 

não seria essa a opção a tomar. Uma situação que parece insignificante, (quanto à qual os 

vereadores do P.S. várias vezes se têm manifestado) são os encargos que acarreta para o 

Município o grupo de teatro “O Bando”. É um grupo de teatro extraordinário, com uma 

produção artística excelente, desenvolve acções de investigação na área do teatro, mas 

pergunta se, efectivamente, o concelho de Palmela tem grandeza para poder suportar 

uma companhia desta dimensão e deste gabarito. Não significa que se tenha de ter uma 

visão pobre das situações, mas quando o dinheiro é pouco há que saber orientar as 

finanças, e só existem duas maneiras de o fazer: ou se diminui na despesa ou se aumenta 

a receita. 

T Não se realizaram investimentos que poderiam levar as poupanças e, muito 

provavelmente, num futuro mais ou menos próximo, ter-se-ão de concretizar. Cita dois 

exemplos:  

- Faz falta uma edifício para albergar todos os serviços camarários. É 

certamente um grande e avultado investimento. E se a Autarquia não dispunha de 

disponibilidade financeira para o fazer no passado, poderia ter assumido recorrer a 

crédito bancário. Na situação actual, o Município está a suportar uma série de 

arrendamentos para funcionamento de vários serviços; 

- Houve uma tomada de decisão por parte da maioria que compõe o Executivo, 

para se fazer a transferência da Divisão de Desporto que funcionava no Complexo 

Desportivo de Pinhal Novo para Palmela, o que ocasionou mais um arrendamento de 

um edifício. 

T O orçamento é “inconsequente”, na medida em que o investimento proposto não 

investe suficientemente na captação de receitas. A postura da Câmara Municipal deve ser 

a de assumir uma atitude muito mais reivindicativa e interventiva junto das Finanças para 

melhorar a cobrança pelas receitas que lhe cabem por lei. Por outro lado, a Autarquia não 

decidiu criar incentivos que pudessem atrair mais empresas para o concelho, 

nomeadamente, no que se refere à Derrama e, também, ao IRS (Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares). A Câmara Municipal de Palmela está de alguma 

forma a descansar sobre uma realidade chamada Autoeuropa. Não promove 

investimentos, porque o território já é atractivo por si só e, foi assim, que sucedeu com a 
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Autoeuropa e as indústrias satélites da Autoeuropa e, actualmente, está a acontecer o 

mesmo relativamente aos projectos turísticos que se perspectivam. 

O Sr. vereador José Braz Pinto continua a sua intervenção nos seguintes termos: 

Está em condições de reafirmar o que mencionou em 11.Dez.2006, aquando da 

sujeição da proposta de orçamento para 2007 e Grandes Opções do Plano 2007-2010. Na 

altura disse “este orçamento, não tem rasgo, falta planeamento estratégico, a gestão é 

feita ao sabor dos condicionalismos e sem uma visão de conjunto projectada no tempo e 

no futuro”. Agora os investimentos são suportados por empréstimos, e se as contas que 

fez não estiverem erradas, a contracção dos empréstimos já comprometeu mais de 60% 

da capacidade de endividamento. Quando se contratualizar o empréstimo de 8 milhões de 

euros, a Câmara Municipal deve ficar muito próximo atingir o limite. Para o futuro vai restar 

pouco da capacidade de endividamento, atendendo ao acréscimo substancial de despesas 

com o serviço da dívida e, consequentemente, com menos receitas próprias para o 

investimento. Os próximos Executivos Municipais, dirá mesmo o próximo Executivo pelo 

Partido Socialista terá, por força da necessidade, de aplicar a mesma receita que agora se 

critica e se aplica para reduzir o défice nacional. E quem contribuiu para esta situação, 

sem dúvida, os eternos Executivos que há trinta anos governam o concelho de Palmela, 

ou então, poderá continuar com um Executivo do Partido Comunista Português que terá 

de encontrar, provavelmente, outra maldade do Governo que estiver no poder para 

encobrir de certa forma a incapacidade que terá, nessa altura, para fazer investimentos e 

encobrir simultaneamente a má gestão realizada ao longo de anos. 

Como não quer repetir os ímpetos do passado, dirá que este e os anteriores 

orçamentos “pecam por excesso de optimismo, por irrealismo e pela falta de sabedoria”. O 

“excesso de optimismo” vê-se da seguinte forma (ao analisar o orçamento e a prestação 

de contas respeitantes aos anos de 2005 e 2006): 

- em 2005, as receitas correntes ficaram aquém em 2.900.000,00 € do que o 

valor previsto; 

- em 2006, as receitas correntes ficaram aquém  em 6.500.000,00 € do que o 

valor previsto; 

- em 2007, estima-se que as receitas correntes sejam menos 4.657.000,00 €; 

- em 2008, neste orçamento, também se prevê que as receitas serão menos 

780.000,00 € em relação a 2007. Pergunta se será efectivamente assim? 

Verifica que as despesas correntes que se previam reduzir, não se reduziram. A 

constatação é a seguinte: 

- as despesas em 2005 foram superiores em cerca de 2.000.000,00 euros em 

relação ao previsto; 
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- as despesas em 2006 foram superiores em cerca de 300.000,00 euros em 

relação ao valor previsto; 

- em relação às despesas de 2007 prevê-se uma redução no montante de 

500.000,00 euros; 

- em 2008 aumenta-se o valor em 1.800.000,00 euros em relação a 2007. 

Vai aguardar com expectativa pelos dados, em relação a 2007 e a 2008. 

É evidente que destes factos, resulta que o investimento de 2005 sofreu uma 

redução de 2.500.000,00 euros em relação ao que estava previsto; e na 

mesma linha de comparação, o investimento de 2006 sofreu uma redução de 

cerca de 5 milhões de euros; o investimento de 2007 prevê um aumento em 

relação a 2006 de 100.000,00 euros; e o orçamento de 2008 prevê em relação 

a 2007 um aumento de 3.600.000,00 euros, o que será visto a seu tempo. 

Dos factos descritos, resulta que o investimento de 2005 sofreu uma redução de 

2.500.000,00 euros em relação ao que estava previsto concretizar; o investimento de 2006 

sofreu uma redução de cerca de 5.000.000,00 euros; o investimento de 2007 prevê um 

aumento em relação a 2006 de 100.000,00 (dado que será confirmado na apresentação 

de contas ou não); e o orçamento de 2008 prevê em relação a 2007, um aumento do 

investimento de 3.600.000,00, o que será visto a seu tempo. 

Opina que o orçamento apresentado para 2008 é “irrealista” porque: não tem em 

conta a realidade do concelho; as medidas propostas não conduzem aos fins pretendidos; 

não tem em conta as realidades futuras que se avizinham. Dirá mais: o orçamento não 

tem “sabedoria”, porque não consegue intervir eficazmente no presente e não cria 

soluções para o futuro, além de que não colhe ensinamentos do passado. Aconselha para 

o futuro o seguinte: 

. planeamento mais rigoroso nas receitas, nas despesas, nas intervenções que são 

efectuadas, tendo em conta a realidade do concelho; 

. maior visão de futuro com instrumentos que levem à atracção de mais empresas, 

aumentando riqueza, na prossecução de um desenvolvimento equilibrado, com mais apoio 

às riquezas naturais que este território possui, com mais coragem para aplicar novos 

métodos e arriscar em acções não tradicionais, deixando de lado interesses que às vezes 

são meramente eleitorais. 

             

Os Srs. Vereadores em representação do Partido Socialista, José Braz Pinto e 

José Carlos de Sousa apresentam a análise que a seguir se transcreve: 

 

“O orçamento da Câmara Municipal de Palmela apresenta um valor global de 

46.175.000 € (quarenta e seis milhões, cento e setenta e cinco mil euros). Cresce 
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relativamente ao orçamento apresentado a 7 de Dezembro de 2007 em cerca de 6 milhões 

de euros – pouco mais de 13,5%. Aumenta fruto do empréstimo bancário contraído 

durante o ano de 2007 e que transita com cerca de 4 milhões de euros para 2008. 

O orçamento apresentado enferma de vício de forma significativo. É impossível, 

pouco ético e pouco transparente, comparar ao nível da despesa, o orçamento de 2008 

com o orçamento em vigor de 2007 sujeito que já foi a uma revisão e 7 modificações.  

Dever-se-ía comparar tratando-se do orçamento inicial de 2008 com o outro 

orçamento inicial de 2007. Aliás a Câmara fá-lo mas somente no âmbito das receitas. 

O orçamento e o plano teimam em ser injustos, inconsequentes e desequilibrados. 

Denotam falta de coragem para alterar percursos. Fogem das áreas problemáticas. Evitam 

medidas que uma análise, mesmo superficial, consegue observar. Não é tida em conta a 

realidade do concelho. Não assegura o futuro. 

A Câmara fica a partir daqui acorrentada ao serviço da dívida. Aos encargos 

decorrentes da dívida. Tudo será mais difícil. Tudo estará mais longe de ter resolução. 

Os montantes destinados ao investimento são consequência de empréstimos 

bancários. Um contraído durante o ano de 2007 de mais de 6 milhões de euros e outro a 

contrair durante o ano de 2008 de 8 milhões de euros. Servem para perante as 

populações cumprir obras e projectos há muito prometidos e sucessivamente adiados. 

Em resumo estamos perante um orçamento que vê crescer acentuadamente as 

despesas com o funcionamento da estrutura municipal. Observa-se que a aquisição de 

bens e serviços externos aumenta acentuadamente – mais de 11%. Não são visíveis 

quaisquer melhorias introduzidas pela revisão da estrutura orgânica recentemente 

ocorrida. 

Obviamente, face ao exposto o Partido Socialista vota contra o orçamento e plano 

plurianual de investimentos para 2008.” 

 

O Sr. vereador Octávio Machado menciona que, aquando da discussão da 

proposta de Orçamento de 2007 e GOP 2007-2010, afirmou (e continua a pensar da 

mesma forma) que, é favorável a uma nova oposição que de forma responsável e mais 

consentânea com a prática do dia a dia, e confrontada com o que são as dificuldades 

próprias de quem tem de gerir orçamentos, constata que as situações não são tão fáceis 

como se pode julgar e, muitas vezes, não dependem só de quem gere, dependem de 

terceiros e de alterações que foram sendo feitas ao longo ano. Verifica-se, isso mesmo, no 

que respeita aos instrumentos que são importantes para o ordenamento do território do 

município de Palmela (Planos de Pormenor) que sofreram atrasos, não por culpa da 

Autarquia de Palmela mas, efectivamente, por entidades responsáveis que não 

respondem ao que são os desígnios do desenvolvimento harmonioso deste concelho. Faz 
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este comentário por uma razão simples, é que é fácil cair na tentação das discussões 

político partidárias e das acusações com exemplos de governação em relação ao Poder 

Central. Não pode, nem quer ter este tipo de atitude. Quer pautar-se por uma postura 

diferente: a de discutir o orçamento numa lógica do que são os interesses de 

desenvolvimento, partindo da base do que são os problemas concretos das pessoas. 

Defende que as áreas sociais e educacionais devem estar na primeira linha das opções 

independentemente das outras áreas, como defende o Dr. Luís Filipe Menezes. Neste 

aspecto, a Autarquia de Palmela tem realizado, nos últimos anos, e muito bem, 

investimentos vultuosos na educação. Estes investimentos são necessários e 

fundamentais, mas revelam o seguinte: 

- Na área da Educação -, ou porque, no passado, o planeamento em termos 

educacionais foi descurado, ou porque a Autarquia viu-se obrigada a cumprir com 

estes investimentos por força do desenvolvimento urbanístico registado no concelho 

de Palmela, ou devido ao crescimento do índice de natalidade (que no município de  

Palmela é bem superior à média nacional) o investimento tem sido grande 

- Na área Social -, o estudo sociológico do concelho de Palmela não é muito 

agradável (desconhece se o mesmo foi actualizado) ou não, o certo é que os dados 

são preocupantes. Um exemplo desta realidade, pôde ser comprovado na última 

reunião de Câmara, em que o número de jovens carenciados tinha aumentado. Esta 

situação deve ser entendida como um sinal para a Autarquia estar atenta e tentar 

encontrar novas respostas no âmbito destas questões. É evidente que não é só o 

Município que tem isoladamente essa responsabilidade, mas é preciso investir na 

área social. 

O Sr. vereador Octávio Machado continua a sua intervenção da seguinte forma: 

T O Orçamento e GOP agora apresentado não é o mesmo do que seria se tivesse 

sido ele a definir as acções / projectos e obras que nele estão inscritas. Há algumas 

divergências, embora haja pontos em que está completamente de acordo como o que foi 

definido. Quando se menciona (como já foi referido nesta reunião) que, muitas destas 

obras já pertenceram a Orçamentos e Planos Plurianuais de Investimentos anteriores é, 

de facto, verdade. O mesmo acontece quando se menciona que, como resultado pelas 

obras que foram sendo adiadas, a sua execução à data corresponde ao encarecimento 

das mesmas. Mas, na mesma circunstância estão as obras que são da competência da 

Administração Central, cuja execução ao ser adiada perfaz com que à data da sua 

realização as verbas sejam de maior vulto. Um exemplo concreto: a construção da Escola 

2 + 3 do Poceirão. Esta obra era ansiada, há muitos anos, pela população, e se tivesse 

sido construída mais cedo originava uma despesa menos onerosa para o Poder Central e 

para a Autarquia de Palmela (quanto à obra de execução das infra-estruturas de acesso à 
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Escola referida). Não quer cair nesta lógica de raciocínio, nem de argumentação, porque 

são os próprios com a responsabilidade na gestão dos orçamentos que têm de definir as 

prioridades. 

T A área da Protecção Civil é aquela em que a Autarquia tem cada vez mais 

responsabilidades. Atento ao desenvolvimento que o concelho de Palmela tem vivido, os 

equipamentos existentes têm de continuar a dar resposta às necessidades e pedidos da 

população. E, em relação à rede viária, urge que o Poder Central invista. Considerando 

estas realidades também é necessário que o Município de Palmela use de criatividade e 

imaginação suficientes para angariar novas receitas, na perspectiva de que tem de dar 

respostas cabais e assumir completamente as responsabilidades que a Administração 

Central vai delegando na Autarquia em termos de Protecção Civil. Sugere que se possa 

pensar na criação de uma taxa municipal de Protecção Civil que teria como fundamento 

responder ao aumento dos riscos não só para quem circula no concelho, mas para quem 

aqui trabalha, e para aqueles que aqui vivem. 

T  Alerta para a necessidade de a Autarquia de Palmela intervir em várias áreas do 

município, como exemplo, em Vale de Touros.  

T É fundamental usar de rigor orçamental e a diminuição das despesas de 

funcionamento é necessário. Ao Executivo da Câmara Municipal coube o reconhecimento 

de que a estrutura autárquica tinha perdido eficiência, eficácia e economicidade. Daí, foi 

alterada a estrutura orgânica da Autarquia e esperam-se resultados muito favoráveis, 

porque o objectivo foi mesmo esse: a obtenção de dados favoráveis.   

T Sobre os empréstimos contraídos e o que se propõe vir a contrair (de 8.000.000,00 

euros) poder-se-ão usar todos os argumentos que se quiserem para a não 

contratualização dos mesmos. Mas, há uma realidade que não se pode renegar (e é nesta 

base que norteia a sua decisão sobre esta matéria) é que os investimentos que se 

propõem realizar no âmbito dos empréstimos contraídos e a contrair (o próximo 

empréstimo de 8.000.000,00 de euros) destinam-se a obras que as populações anseiam 

há muitos anos (cita apenas alguns exemplos: Infra-estruturas da Rua 5 de Outubro; 

Arranjo de Espaços Exteriores da Quinta da Cerca, Largo e Encosta de S. João – Palmela; 

Ampliação da E.B.1/JI do Bairro Alentejano; Ampliação e Remodelação da E.B.1 de Brejos 

do Assa; Construção da nova E.B.1 em Poceirão – “os investimentos no ensino, na 

educação e na formação são também investimentos nos Homens de amanhã” -; 

Recuperação do Edifício do Cine-Teatro S. João – “necessita de intervenção urgente” -; e 

de várias empreitadas no âmbito da Rede Viária). Actualmente, existem Municípios (vide o 

caso da Câmara Municipal de Lisboa) a contratualizar empréstimos para efectuar 

pagamentos de dívidas que tem para com fornecedores. Vide, também, os casos em que 

o Governo e da Administração Central leva um tempo mais do que acrescido para pagar 
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aos diversos agentes que para estes trabalham. Seria realmente bom que, sem qualquer 

índole de natureza partidária, simplesmente como cidadão ou na situação dos que são 

gestores de empresas ou de associações pudessem ser ressarcidos do que têm 

efectivamente a receber. 

T Vai prestar a devida atenção ao que vai ser o desempenho da gestão da Câmara 

Municipal de Palmela, esperando que, ao contrário do que sucedeu com os orçamentos 

anteriores (em que as despesas de funcionamento aumentaram e as de investimento 

diminuíram) desta vez a realidade se possa inverter. Esta é a sua grande expectativa. Vai 

acompanhar o desempenho da Autarquia, por exemplo, no que são as suas reais 

respostas às dificuldades que as pessoas cada dia continuam a sentir. Mas há, também, 

as respostas que não competem só à Autarquia, por exemplo, se o Centro de Saúde de 

Palmela – Extensão de Saúde do Pinhal Novo tivesse sido feito há cinco anos atrás pela 

Administração Central custaria menos dinheiro do que a sê-lo agora mas, ainda assim, é 

preferível que este equipamento seja executado, quer mais tarde quer mais cedo, mas que 

na realidade aconteça. Esta é uma das dificuldades por que este concelho tem passado. 

Contudo, e apesar do que antes mencionou, há que reconhecer que têm sido feitas 

algumas alterações benéficas. Constata as reais dificuldades que o concelho de Palmela 

tem em termos de mobilidade, e outra dificuldade é a dispersão dos núcleos urbanos pelo 

seu território. 

T Aproveita para fazer uma correcção a uma notícia que vem na comunicação social 

sobre a instalação do Julgado de Paz de Palmela. O que foi afirmado por si na reunião de 

Câmara em que este assunto foi tratado, é de que concorda completamente com a 

localização desta estrutura na sede do concelho (freguesia de Palmela), porque esta 

situação poderá contribuir para que, efectivamente, haja da parte dos responsáveis pelos 

transportes públicos a criação da rede de transportes que o concelho de Palmela é tão 

carenciado. 

T O concelho de Palmela necessita de mais obra. Que os responsáveis percebam a 

importância que ele tem em termos estratégicos, a nível distrital e a nível nacional. O 

concelho de Palmela não é só importante devido à Derrama que provém da Autoeuropa 

para esta Autarquia, esta empresa tem enorme influência no PIB (Produto Interno Bruto). 

É igualmente importante perceber todas estas questões e ter a capacidade de concluir o 

que é realmente importante. É preciso continuar a exigir dos poderes (Poder Local e Poder 

Central) que respondam às necessidades dum concelho que é deveras importante e que 

tão diminuta comparticipação tem recebido do Orçamento de Estado nos últimos anos, 

como exemplo: as obras que têm sido contempladas no PIDDAC (Programa de 

Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central). 
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T O Posto existente da G.N.R. (Guarda Nacional Republicana) de Palmela é uma 

infra-estrutura que está em condições deficitárias. Neste sentido, será desejável que a 

Câmara Municipal de Palmela seja audaciosa, mais exigente e faça valer os argumentos 

da localização deste território, para que se possa vir a implantar no Município de Palmela 

um Destacamento da G.N.R. do Distrito de Setúbal. 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que pretende apresentar algumas 

questões e tecer uns breves comentários em relação ao documento em apreciação. A sua 

intervenção é feita nos seguintes termos: 

. Comparada a proposta agora apresentada com as anteriores, constata que esta é 

uma proposta muito mais lacónica, mas desprovida de enquadramento. Para além de que 

deve o preâmbulo ao documento menciona “(…) que a capacidade de endividamento da 

Câmara é hoje de 62.8% (…)”, mas depois constata-se que a proposta numerada na 

Ordem do Dia desta reunião com o n.º 6 (Empréstimo Bancário de Médio e Longo Prazo 

para Financiamento do P.P.I. de 2008 e 2009) afirma-se que a capacidade de 

endividamento é de 63%. Gostava que lhe fosse dada a explicação devida. 

. Na última reunião de Câmara aquando da discussão da proposta relativa à 7.ª 

alteração ao Orçamento de 2007 e GOP 2007-2010 teve alguma dificuldade em perceber 

onde é que se iria colocar a verba de 6.055.000,00 euros, relativa ao empréstimo 

contratualizado no ano em curso e, nesse contexto, perguntou quanto é que tinha sido 

efectivamente gasto. Foi-lhe respondido que se tinha despendido cerca de 1,6 milhões de 

euros. Contudo, na observação que faz aos documentos em apreciação, no capítulo 

Receitas relativas a 2007 nos passivos financeiros consta 2.100.000,00 euros e, para 

2008, consta 6.055.000,00 euros. Gostaria se saber como é que estes dois valores se 

enquadram com o valor efectivo de 6.055.000,00 euros (valor do empréstimo 

contratualizado em 2007). 

. Volta a fazer uma afirmação que também referiu há um ano atrás: com a não 

anuência da Sr.ª Presidente não considera correcto que se façam comparações entre o 

orçamento em vigor em 2007 e perspectivas de orçamento para 2008. Quanto a si, as 

comparações têm de ser feitas entre orçamentos previstos, ou seja, o orçamento inicial de 

2007 e orçamento inicial de 2008. O ano passado, sucedeu que, foi apresentado à 

Câmara Municipal, a comparação do orçamento do ano 2006 com a incorporação das 

alterações orçamentais e revisão feita até àquela data, em termos de receitas e em termos 

de despesas, com o orçamento que estava a ser proposto a aprovação (Orçamento 2007 

e GOP 2007-2010). Este ano houve um primor maior: comparou-se, em termos de 

receitas, o orçamento de 2007 à data de 01 de Janeiro de 2007 e o orçamento de 2008 e, 

em termos de despesas, comparou-se o orçamento em vigor (ou seja, orçamento inicial 

com a incorporação de uma revisão orçamental e sete alterações) e, em sua opinião, esta 



Acta n.º 25/2007 

Reunião extraordinária de 12 de Dezembro de 2007 

 35 

comparação não é clara, não é correcta, e substancialmente não serve ninguém. Não vale 

a pena estar a jogar com os números. Refere um exemplo concreto: nas Aquisições de 

bens e serviços compara-se o valor que está no orçamento em vigor (2007) com as 

alterações e revisão feitas ao longo do ano com a perspectiva que se prevê para 2008 e 

obtém-se, em valores percentuais, um crescimento de 0,4%. Caso a comparação tivesse 

sido efectuada entre o orçamento inicial de 2007 (ou seja, sem a incorporação da revisão 

e das sete alterações orçamentais), o valor percentual cifrar-se-ia em 11,5%. Afinal o que 

é que se pretende encapotar? O total da Despesa não pode ser superior a 4,9%, porque 

não se pode comparar os 44 milhões de euros do orçamento em vigor com os 46 milhões 

de euros actuais. Esta mesma situação aconteceu no ano passado quando se fez a 

comparação dos dados em termos de Receitas.  

. Concorda genericamente com o que foi dito acerca das obras que são 

contempladas em PIDDAC para o concelho de Palmela, ainda assim, provêm verbas de 

outros programas. Por exemplo, através do PARES chegou, recentemente, uma 

comparticipação de 700.000,00 euros, para investir no Pinhal Novo, Poceirão e Brejos do 

Assa. É preciso ter a noção clara que existem outras formas de comparticipação. 

. O orçamento 2008 e GOP 2008-2010 numa lógica de contracção de empréstimo 

visa, essencialmente, o cumprimento das promessas eleitorais há muito feitas. É um 

orçamento que pretende cobrir tudo o que são promessas dos Executivos da C.D.U., não 

só deste Executivo como mesmo dos anteriores. 

É o que se lhe oferece dizer. 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias refere que pretendia fazer incidir a sua 

intervenção exclusivamente sobre as áreas que são da sua responsabilidade. No entanto, 

e face à intervenção do Sr. vereador José Braz Pinto tem a afirmar que o Sr. vereador não 

a conseguiu surpreender com a análise que fez ao documento em apreço.  

Pode classificar a análise do Sr. vereador como “injusta, irrealista e bairrista” e até 

com uma expressão que não utiliza muitas vezes que é “divisionista”. Todos os Eleitos no 

Município de Palmela conhecem o concelho, o país, o número de população e as suas 

necessidades. Desta forma não faz sentido que na elaboração de um Orçamento e GOP 

se contemple uma obra para cada rua, freguesia ou localidade (aí sim a intenção seria, 

eventualmente, a de ganhar votos). A proposta da maioria dos Eleitos responsáveis pela 

gestão na C.M.P. apresenta uma proposta mais séria que se encaminha para uma 

discriminação positiva. E explica: as prioridades vão para os investimentos a que a 

Autarquia está obrigada no âmbito das competências que detém e, simultaneamente, para 

as necessidades reais da população. Nestes termos, considera que a análise que o Sr. 

vereador José Braz Pinto é injusta, quer em relação ao Orçamento 2008 e GOP 2008-

2011, quer em relação aos anteriores Orçamentos e GOP. 
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Continuando a referir-se à análise efectuada pelo Sr. vereador José Braz Pinto, a 

Sr.ª vereadora Adília Candeias menciona que: 

- O Sr. Vereador utiliza com frequência a expressão das freguesias “deprimidas” e 

classifica, nesta situação, as freguesias de Marateca e Poceirão. Mas, efectivamente, 

pode-se constatar que o Município tem propostas positivas para essas freguesias. Ainda, 

nesta reunião de Câmara, foi deliberada a aprovação do Contrato Programa para 

Construção do Quartel da Associação dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura, 

cuja freguesia o Sr. Vereador considera ser “deprimida”. A constatação dos factos reais, 

permite afirmar que a análise tida pelo Sr. vereador não condiz com o que é praticado. 

Quando há alguns anos foram feitas melhorias na Escola E.B.1 de Cajados não se estava 

a executar uma obra de fachada, nem se estava a pensar angariar votos com a obra, mas 

estava-se a responder a uma imposição do Ministério da Educação, porque a efectivação 

das obras assegurava o jardim-de-infância, ainda que em regime especial, ou então não 

teria havido um jardim-de-infância na freguesia que o Sr. Vereador considera “deprimida”. 

Estaria “deprimida” sim se, durante estes anos todos, a população daquela localidade não 

tivesse direito a ter a um jardim-de-infância da rede pública. 

- A forma encontrada pelo Sr. vereador José Braz Pinto para efectuar a sua análise 

desgosta-a, porque o Sr. Vereador já deteve um cargo semelhante em outro Município que 

não o de Palmela. Contudo, a posição dos Srs. vereadores do P.S. no Município de 

Palmela e mesmo do P.S. local assume uma postura de oposição firme e clara a tudo o 

que se vem fazendo na Câmara Municipal de Palmela. Já o afirmou noutros momentos e 

continuará a fazê-lo. Gostaria de ver com a mesma força, a mesma coragem que há 

pouco o Sr. vereador colocou na sua intervenção, a mesma medida para que fizesse 

chegar ao partido político que representa (Partido Socialista) que, ao longo destes 30 anos 

esteve mais de 20 anos no poder, em algumas ocasiões só e noutras vezes em 

coligações, e desse a conhecer ao Poder Central somente algumas das necessidades que 

se fazem sentir e que são da responsabilidade da Administração Central. Por exemplo: os 

pavilhões das Escolas Secundárias de Palmela e Pinhal Novo, a execução das variantes à 

E.N. 252 e E.N. 379, os Centros de Saúde (foi até mandado encerrar o único Hospital de 

Palmela). Outros exemplos: o Governo P.S. tomou medidas, como sejam, a privatização 

de vários serviços que são penalizadores para o concelho - transportes públicos -, que se 

não tivessem sido privatizados actualmente existiriam condições completamente 

diferentes. E a Câmara Municipal lutou com as populações para que estes serviços não 

fossem privatizados. Realmente os Srs. vereadores do P.S. podiam contribuir junto do 

Partido que representam para fazer sentir as reais necessidades deste concelho e, claro, 

da sua população. Relembra que as intervenções no Castelo de Palmela foram efectuadas 

às custas da Câmara Municipal. E a população uniu-se à Autarquia para que o Castelo 
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não viesse a ser privatizado. No orçamento agora proposto também estão inscritas acções 

nesse sentido. 

- Referindo-se, novamente, às freguesias que o Sr. vereador José Braz Pinto 

considera serem “deprimidas”, tem a acrescentar que quem foi responsável pela política 

agrícola comum, pela falência da maioria dos pequenos e médios agricultores no 

concelho, não pode ter autoridade moral, para vir dizer que a maioria que gere a Câmara 

Municipal discrimina as freguesias que estão “deprimidas”. Se os agricultores não 

conseguem trabalhar a terra, é porque ela não rende, é porque não conseguem escoar os 

produtos, é porque não têm condições, é porque não há financiamento, é porque foi mal 

negociado, é porque, de facto, não têm condições para isso e não se pode exigir que a 

Câmara Municipal vá a Bruxelas, porque nem sequer o pode fazer. 

- Opina que a análise apresentada pelo Sr. vereador José Braz Pinto é “bairrista” e 

divide a população, não ajuda à moralização, nem à auto-estima da população. Já deu o 

exemplo da Escola de Cajados, mas podia dar mais exemplos do que a Autarquia tem 

vindo a fazer, quer nas escolas, quer noutros áreas, para justificar a discriminação positiva 

que pratica. Por exemplo: raras são as câmaras municipais do país que mantêm 

prolongamentos de horários em jardins-de-infância com o número de crianças que existem 

em Cajados ou em Asseiceira. As crianças poderão ser poucas, mas a Autarquia 

considera que os que usufruem desta medida reverte num investimento na população. É 

que, de facto, aquelas crianças devem ter, tanto quanto possível, os mesmos direitos e as 

mesmas possibilidades que as crianças em aglomerados populacionais mais densos 

também têm. Quando a Câmara Municipal implementou os programas Fantasiarte e o 

Aprender a Nadar teve exactamente o objectivo de propiciar o usufruto de outras 

experiências e possibilidades às crianças a frequentarem as escolas do 1.º ciclo do ensino 

básico do seu território. O Aprender a Nadar continua a estar ao dispor da população 

escolar para o qual foi constituído, mas devido a políticas praticadas pelo Ministério da 

Educação, o mesmo não pôde continuar a ser praticado. Ainda assim, algumas 

professoras em regime de voluntariado, acompanham os seus alunos às piscinas 

municipais para puderem praticar esta actividade. Enaltece o esforço das professoras. 

O Sr. vereador Adilo Costa começa por saudar todos os presentes. 

Face às intervenções que foram feitas ao Orçamento 2008 e GOP 2008-2011, o Sr. 

vereador Adilo Costa menciona que: 

T As instalações onde se localiza a Divisão de Desporto já estavam arrendadas à 

Câmara Municipal há muitos anos (naquele espaço funcionava a Delegação Escolar) e a 

renda é muito baixa. A transferência deste serviço possibilitou à Autarquia que deixasse de 

ter um custo pela renda que era paga à Palmela Desporto 
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T A capacidade de endividamento da Câmara Municipal é à data de cerca de 17 %. 

Após a contratualização do empréstimo de 8.000.000,00 euros a capacidade de 

endividamento passará para 63%. 

Relativamente à obra de Execução das infra-estruturas de acesso à Escola 2 + 3 do 

Poceirão, a financiar pelo empréstimo bancário de 6.055.000,00 euros, será utilizado no 

fim deste ano ou no início de 2008, o respectivo valor. 

Em seguida, o Sr. vereador Adilo Costa pede para intervir o director do 

Departamento de Administração e Finanças para que adiantasse as explicações 

necessárias à melhor elucidação das questões levantadas no âmbito dos empréstimos.  

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que na última reunião de Câmara, 

aquando da discussão da proposta de 7.ª alteração ao Orçamento e GOP 2007-2010, 

perguntou quanto é que se tinha gasto efectivamente do empréstimo contratualizado de 

6.055.000,00 euros, e foi-lhe respondido que havia verbas comprometidas para a 

empreitada de Execução de infra-estruturas à Escola 2 + 3 do Poceirão e com projectos. O 

certo é que na alteração orçamental referida foram incorporados 2.100.000,00 euros. 

Em relação à intervenção do Sr. vereador José Braz Pinto, o Sr. vereador Adilo 

Costa tece as seguintes considerações: 

T Afirmou o Sr. Vereador que o Orçamento e GOP em apreciação é “injusto, 

desequilibrado e inconsequente”. Chama a atenção que para a elaboração deste 

Orçamento e GOP foi auscultada a população, e a sua participação activa redundou nas 

decisões tomadas. A Câmara Municipal explicou às pessoas que o Orçamento era de 

montante inferior ao dos anos anteriores. Foram apresentados os constrangimentos que a 

Câmara Municipal tem de fazer face e discutiu-se com a população. Avaliou-se se as 

pretensões das populações correspondiam ao que tecnicamente estava indiciado pela 

Câmara Municipal de Palmela e se, neste medida, correspondiam ao que as Juntas de 

Freguesia pretendiam, colocando à apreciação da população o conjunto das obras que 

são necessárias realizar e quais seriam aquelas que, na opinião dos Executivos das 

Juntas de Freguesia, se deveriam privilegiar. Deste diálogo e ponderação surge um 

Orçamento equilibrado e um Plano Plurianual de Investimentos igualmente equilibrado. 

T Para comprovar como o P.P.I. é equilibrado pode dar o seguinte exemplo: quando 

o Sr. vereador José Braz Pinto menciona que a Freguesia de Quinta do Anjo foi 

beneficiada em determinada altura e agora já não é visível essa beneficiação, diz ser 

verdade. Junta as suas às palavras do Sr. vereador Octávio Machado quando na proposta 

discutida e deliberada nesta reunião, relativa à Construção do Quartel da Associação dos 

Bombeiros Voluntários de Águas de Moura – aprovação de Contrato Programa teceu, e 

muito bem, o comentário de que o Município iria investir menos nas Corporações de 

Bombeiros Voluntários de Palmela e Pinhal Novo, porque teria de investir fortemente para 
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a construção do Quartel. Mas é isso mesmo que sucede. Quem presta serviço na gestão 

autárquica sabe, perfeitamente, que por vezes é necessário privilegiar esta ou aquela 

freguesia em detrimento de outra, e depois tem de fazer o inverso. Recorda, por exemplo, 

quando numa reunião realizada em Cabanas no âmbito do “Orçamento Participativo” os 

Eleitos da maioria da C.D.U. (Coligação Democrática Unitária) disseram à população que 

iriam ficar cansados de tantas obras que naquela localidade iriam ser executadas nos dois 

anos seguintes. O investimento que a Câmara Municipal de Palmela se propõe realizar 

(nas freguesias de Poceirão, Marateca e Quinta do Anjo) é assim distribuído: 

. Freguesia de Poceirão - 2,1 milhões de euros; 

. Freguesia de Marateca – 1,5 milhões de euros; 

. Freguesia de Quinta do Anjo – 1,2 milhões de euros 

Menciona apenas alguns exemplos de empreitadas previstas concretizar nestas três 

freguesias: 

Execução das infra-estruturas da Rua José Luís Cipriano; Repavimentação da 

Estrada dos Quatro Castelos; Execução do nó em Vila Amélia; Execução das redes 

domésticas e pluviais em Poceirão; Remodelação de rede da água no Poceirão; 

Remodelação da rede de água em Águas de Moura; Repavimentação e alargamento da 

E.M. 533; Execução do acesso à Escola do Forninho; Intervenção na Rua Abel Ferreira 

em Poceirão. 

As decisões que levaram a que a maioria que gere a Câmara Municipal de Palmela 

desse este enquadramento aos investimentos que são descritos no P.P.I. e não desse 

outro, é porque atendeu às sugestões dos Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia 

(independentemente do partido político que representam) porque as suas opiniões são 

válidas, na medida que têm um conhecimento mais real das necessidades das 

populações, atendendo à sua proximidade a estas e ao território em si. No passado 

recente a Câmara Municipal demonstrou isso mesmo ao aceitar as sugestões para 

priorizar as intervenções na Quinta das Flores, Rua António José Marques e Rua Ricardo 

Xavier, em Quinta do Anjo. 

T É verdade que existem obras cuja concretização pode ter demorado mais tempo 

do que o inicialmente perspectivado, mas o atraso serviu para se fazer uma nova 

avaliação às obras, a exemplo do que sucedeu com o Mercado Municipal de Pinhal Novo – 

Complexo de Serviços. Sucede. Porém, quando a câmara assume fazer determinada obra 

esta é efectivamente realizada (“há um ponto de partida e um ponto de chegada”), mas o 

que acontece com as obras da responsabilidade da Administração Central? Os 

Responsáveis da Administração Central não dão respostas para as intervenções a realizar 

no âmbito das suas competências no território do concelho de Palmela. E são muitas as 

obras com carácter urgente e inadiável: Vala da Salgueirinha; Pavilhões Desportivos das 
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Escolas Secundárias de Palmela e de Pinhal Novo; Execução da variante à E.N. 379, 

Execução da alternativa à E.N. 252; Passagem desnivelada no Poceirão. Efectivamente, 

as acções / projectos e obras da competência do Município de Palmela podem demorar 

mais algum tempo, por esta ou aquela razão que poderá ser mais aceitável ou menos 

aceitável, mas a população tem a certeza que a(s) obra(s) será(ão) uma realidade. Que o 

Governo deixe a Câmara Municipal de Palmela gerir as suas competências e não desvie 

verbas que devem ser transferidas para as Autarquias é só e unicamente o que se quer, 

porque a Câmara Municipal de Palmela está contemplada no número das dez Câmaras 

Municipais do país que, para o ano de 2008, vai receber uma menor valor das 

transferências que lhe cabem por lei. 

T Quando o Sr. vereador José Braz Pinto firma em dizer que “as medidas não 

conduzem aos fins pretendidos” é suficiente contra-argumentar com a apresentação dos 

seguintes dados constantes nas GOP para 2008: 

. Na Educação o investimento estimado é de 17,5%; 

. No Saneamento o investimento estimado é de 14%; 

. Na Cultura, Desporto, Recreio e Lazer o investimento estimado é de 12,7%; 

. No Comércio e Turismo o investimento estimado é de 8,2%; 

. Na Rede Viária o investimento estimado é de 7,1%. 

Em face destes dados, o Sr. vereador Adilo Costa questiona o Sr. vereador José 

Braz Pinto sobre quais são as medidas que conduzem aos fins pretendidos que o Partido 

Socialista quer e que a Coligação Democrática Unitária não queira, para que a população 

possa saber.  

O Orçamento e GOP em discussão respeita o princípio do equilíbrio orçamental, e 

como a Sr.ª presidente já disse, a Autarquia dispõe de 1,6 milhões (apesar da crise que se 

vive) para financiar despesas de capital. As despesas com pessoal, ainda assim, 

constituem 48,6%, das receitas correntes e os preceitos legais foram rigorosamente 

cumpridos neste capítulo.   

Finaliza que o Sr. vereador José Braz Pinto tem fé de o Partido Socialista poder vir a 

gerir o Município de Palmela, mas vai ter de ter muita fé mesmo, porque quem vai 

efectivamente decidir quem será o próximo Executivo da Câmara Municipal de Palmela é o 

povo. 

A Sr.ª presidente pretende abordar algumas questões que não estão ainda 

completamente esclarecidas. Nestes termos: 

▪ Uma questão de natureza metodológica em relação à análise do Orçamento e que 

foi colocada pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa: ao comparar o Orçamento que agora 

se propõe aprovar com o orçamento actualmente em vigor (e embora não seja impossível 

compará-lo com o orçamento inicial que foi aprovado para o ano passado) pretende-se 
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atender tanto quanto possível ao princípio do próprio POCAL (Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais) Este Plano obriga a que se faça o cálculo das 

receitas, tendo em consideração (para a maior parte delas) a média dos últimos 24 meses, 

o que obriga a atender ao comportamento das mesmas à data, e a prever o futuro de 

forma realista em função dessa média aritmética. Não sendo esta regra ditada para a 

análise das Despesas, faz algum sentido extrapolar este princípio para a análise do 

Orçamento. E explica que: se existe um determinado valor para uma determinada rubrica 

no orçamento inicial e, se ao longo do ano essa rubrica foi sendo corrigida porque a 

realidade se alterou, origina a alteração do valor cometido a essa rubrica seja ela qual for. 

Caso se omitissem as alterações e revisões à data e se estabelecesse a comparação 

entre o orçamento inicial para 2007 e o orçamento agora proposto para 2008 estar-se-ia a 

fazer “tábua rasa” do que foi a vivência e o exercício de todo um ano, e logo não seria 

realista estabelecer as comparações nos moldes em que o Sr. vereador José Carlos de 

Sousa o sugeriu. Caso a comparação fosse feita como o Sr. vereador mencionou 

desvirtuava-se o que foi a realidade. 

▪ Uma outra questão pendente, depois das muitas questões que os Srs. vereadores 

já abordaram, é a gestão pela qual a maioria do Executivo que gere o Município de 

Palmela sempre tem pautado. Não é em vão que se foi construindo a ideia e a imagem de 

que a Câmara Municipal de Palmela é uma Autarquia que vive bem e que é 

financeiramente folgada. E de facto construiu-se esta imagem. Contudo, pode ser uma 

ideia pouco rigorosa, porque às vezes dizer-se que a Autarquia não tem dificuldades de 

ordem financeira, não significa que não haja limites ao que é possível concretizar. Assumir 

os encargos a tempo e horas, não significa que não haja uma situação económica global 

que também afecta a Autarquia (aliás como este orçamento o deixa prever). O que 

aconteceu foi que a Câmara Municipal de Palmela assumiu sempre uma gestão rigorosa, 

criteriosa e cautelosa. 

O Município procurou equilibrar os seus próprios recursos, desde logo o recurso 

humano e os recursos financeiros. Só em situações pontuais recorreu no passado e à data 

à figura dos empréstimos bancários, sem nunca se propôs atingir situações limite. Estes 

propósitos são fruto de uma gestão criteriosa, racional e sempre preocupada com o futuro. 

Ainda assim, e se no presente, a Câmara Municipal de Palmela se propõe aumentar o 

recurso aos empréstimos fá-lo com a consciência clara como o Sr. vereador Adilo Costa o 

referiu na sua intervenção. Mesmo vindo a contrair o empréstimo de 8.000.000,00 euros 

pode concluir-se que, ainda assim, continua a Autarquia a mover-se dentro de valores que 

se podem classificar de confortáveis e de grande segurança para o futuro do Município. 

Ainda no âmbito da contracção dos empréstimos que a Câmara Municipal tem 

contraído e propõe vir a contrair é importante sublinhar que os mesmos foram no passado 
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e são no presente contratualizados para financiar investimentos. Esses investimentos vão 

ser colocados ao serviço das pessoas e estão relacionados com a qualidade de vida das 

pessoas. A Câmara Municipal de Palmela não está a contrair empréstimos para pagar 

dividas e isto, sem ofensa para quem quer que seja, faz alguma diferença em matéria de 

gestão. Considera que seja um bom exemplo a Autarquia recorrer a todos os instrumentos 

que estão à sua disposição para financiar investimentos no concelho. E afirma que nem 

sequer haveria necessidade de o fazer se, por exemplo, houvesse outro tipo de 

investimentos por parte da Administração Pública Central. 

▪ Ainda relativamente à evolução da situação financeira das Autarquias e das 

relações entre a Administração Local e a Administração Central, é preciso não esquecer 

que muitos investimentos que são realizados (aliás o Sr. vereador Octávio Machado fez 

alusão a dois projectos muito importantes que o Município de Palmela apoia e que trarão 

qualidade de vida acrescida à população do concelho, justamente o Julgado de Paz e o 

novo Quartel da G.N.R. de Palmela) são-no à custa das Autarquias e, nos casos em 

concreto, à custa do investimento que a Câmara Municipal de Palmela faz nestes dois 

projectos, sem focar sequer uma série de outros que, também, contaram com o 

investimento municipal em acções que cabem à Administração Central.   

No caso do Julgado de Paz é o Município de Palmela quem vai assumir o encargo 

com as instalações e o funcionamento do mesmo. 

No caso do novo Quartel da G.N.R. de Palmela a Câmara Municipal de Palmela 

como não tinha capacidade para custear um terreno para instalar este equipamento teve 

de negociar terrenos que vieram à sua posse por força de operações de loteamento 

aprovadas. Assim, agruparam-se vários lotes de terreno para negociar uma permuta com 

o proprietário do terreno que se afigurava como útil para o fim que se pretende.   

A Câmara Municipal de Palmela tem assumido sempre posturas positivas e 

cooperantes, com o objectivo de concretizar investimentos em prol da qualidade de vida 

das pessoas. Como tal, entende por bem esclarecer as pessoas que, de facto, a Autarquia 

cumpre com uma parte significativa de responsabilidades que não sendo suas, passam a 

ser um contributo para o investimento que compete à Administração Central. Esta é a 

capacidade de investir em equipamentos que se traduzem na qualidade de vida das 

pessoas.  

▪ Oferecesse comentar uma questão que o Sr. vereador José Braz Pinto colocou e a 

Sr.ª vereadora Adília Candeias tão bem respondeu mas que, ainda assim, gostaria de 

acrescentar um pormenor: é que se realmente a Autarquia de Palmela se detiver nessa 

contabilidade de repartir pelas cinco Freguesias do seu território o valor que está em 

orçamento estará, simplesmente, a expurgar a realidade, na medida em que um Julgado 

de Paz não vai servir só a Freguesia onde se vai instalar (seja ela qual for). E, 
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eventualmente, o Quartel da G.N.R. pressupõe uma valência mais avançada do que a que 

existe no momento que é o Posto da G.N.R. de Palmela. Será, portanto, uma unidade 

mais avançada com jurisdição sobre todo o concelho, e é o concelho que sai beneficiado 

com a implantação desta estrutura. Existem, ainda, outros exemplos: as Piscinas 

Municipais de Palmela e Pinhal Novo não servem unicamente estas Freguesias e como é 

evidente não se pode construir uma piscina em cada freguesia do concelho. É muito mais 

rigorosa a avaliação efectuada pelo Sr. vereador Adilo Costa que somou o conjunto dos 

investimentos que o Município de Palmela propõe concretizar em 2008 e distribuiu por 

áreas, e constata-se, que o investimento distribui-se maioritariamente por áreas que são: 

Educação, Saneamento, Cultura, Infra-estruturas, Actividades Económicas, entre outras. 

▪ Quanto à questão colocada pelo Sr. vereador José Carlos de Sousa sobre a 

utilização de verbas provenientes do empréstimo contratualizado de 6.055.000,00 euros 

para pagamento da obra, a Execução das infra-estruturas de acesso à Escola 2 + 3 do 

Poceirão foi a única empreitada realizada, a execução das restantes obras a financiar por 

esse mesmo empréstimo realizar-se-ão no próximo ano. 

▪ Embora haja equipamentos que a Autarquia já gostaria de ter construído, e o caso 

do Mercado Municipal de Pinhal Novo é um deles, significa que tiveram de ser feitos outros 

investimentos que eram ainda mais prioritários, e nesta medida, foi possível no mandato 

passado construir uma grande escola, em cada ano. Deve ser sublinhado que a Câmara 

Municipal não desviou verbas de investimentos que são reclamados para outros que não 

fossem, igualmente, de natureza importante e necessários. Não só definiram prioridades 

em abstracto como demonstraram que as prioridades assumidas têm conteúdo do ponto 

de vista da afectação dos recursos.                                          

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que pretende fazer algumas considerações 

aos comentários que os Eleitos realizaram. Assim: 

- Esclarece que não nasceu no Poceirão, mas vive no Poceirão há muitos. Se a Sr.ª 

vereadora Adília Candeias já o considera “bairrista”, folga em dizer que fica muito 

satisfeito. Efectivamente ser “bairrista” não tem mal nenhum, e os palmelões que o 

perdoem, mas esqueceram-se de ser “bairristas” e, provavelmente, o Sr. vereador José 

Charneira quando intervém em diversas ocasiões também parece estar a ser 

“Pinhalnovense”. Como tal, ser “bairrista” não tem nada de mau.  

- Já quanto a ser tido como “divisionista” é uma situação diferente. Acredita que o 

que dá direito ao divisionismo é quando se criam realidades diferentes para o mesmo 

território. Divisionismo não pode ser apontado a quem venha chamar a atenção para esta 

ou aquela desigualdade, o divisionismo já vem da própria desigualdade instalada. E a Sr.ª 

vereadora sabe que, quando se deu o 25 de Abril de 1974, ele já residia na então 

Freguesia da Marateca (que englobava Marateca e Poceirão) e, neste sentido, reconhece 
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o que foi e tem sido realizado. Como é evidente, se nada tivessem feito, nestes mais de 30 

anos em que a C.D.U. está na gestão da Câmara Municipal de Palmela já teriam perdido 

eleições, porque o povo também sabe ver, mas também pôde, às vezes, estar a fazer uma 

leitura que não é propriamente a que deveria fazer. Portanto, são muitos anos, e nessa 

diferenciação que foi sendo criada não é possível “fechar os olhos” à realidade. Existe uma 

diferenciação de desenvolvimento que tem influenciado os orçamentos que, ao longo dos 

anos, tem investido menos naquela área. Aproveita para esclarecer que quando fez a 

análise aos investimentos, a contemplar pelas Freguesias, extraiu as obras no Cine Teatro 

S. João e no Edifício dos Paços do Concelho, por não considerar que estas intervenções 

possam ser imputadas a uma só Freguesia (porque embora se localizem em Palmela 

pertencem ao concelho inteiro). Obviamente que o investimento no Quartel da Associação 

dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura não tem unicamente a ver com Águas de 

Moura, mas com todas as freguesias deste concelho e até com outras situadas fora do 

concelho. 

- Atendendo à afirmação efectuada pela Sr.ª Vereadora de que os Vereadores do 

P.S. pautam por fazer uma oposição firme na Câmara Municipal de Palmela, tem de trazer 

para a próxima reunião a estatística dos votos a favor, votos contra (são poucos) e 

abstenções. Os Vereadores do P.S. entendem que o que é bem feito merece o voto 

favorável, quando têm dúvidas relativamente a determinados assuntos abstêm-se, e no 

que defendem com uma lógica diferente votam contra. E os Eleitos da C.D.U. a nível 

autárquico e a nível nacional tomam esta mesma postura quando estão na condição de 

oposição (exemplo: Município do Montijo). É assim em democracia. Há uns que têm de 

executar, enquanto outros criticam, e nem sempre quem executa, o faz bem, e nem 

sempre quem critica, crítica bem. 

- A Sr.ª vereadora Adília Candeias teceu algumas considerações políticas a nível 

nacional. A este respeito pretende somente referir que a Sr.ª Vereadora e ele próprio têm 

conceitos de sociedade diferente. A Sr.ª vereadora na sua intervenção denotou, por 

exemplo, que não concorda com a adesão de Portugal à C.E.E. e às implicações que daí 

advêm, mas se não se tivesse aderido, provavelmente, os juros não seriam estes, nem os 

financiamentos seriam os que são. Se, porventura, tivessem conceitos de sociedade 

iguais, de certeza absoluta que teria muito gosto em ter a Sr.ª Vereadora nas hostes do 

seu partido político, ou então, seria a Sr.ª Vereadora a tê-lo nas hostes do seu partido, isto 

claro, se tivessem a mesma visão da sociedade. 

- Em relação aos investimentos realizados pela Administração Central no concelho 

de Palmela e podendo parecer que está a defender o Governo (e convém referir que o 

Governo toma medidas que são bem feitas, mas também toma algumas que não são bem 

feitas), é preciso assumir que o Governo, também, tem investido neste concelho e 
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prepara-se não para investir directamente, mas para proporcionar uma das estruturas que 

pode modificar estruturalmente o concelho que é a implantação da plataforma logística. 

Embora não sendo unicamente um investimento do Estado (é investimento do Estado e 

investimento Privado) pode vir a propiciar um desenvolvimento extraordinário no concelho, 

e mais precisamente na zona onde se vai instalar (Poceirão), e talvez daqui por alguns 

anos possa afirmar que o que era “deprimido” deixou de o ser. 

- Da mesma forma entende que as Piscinas Municipais não servem só as freguesias 

onde estão implantadas, mas é evidente que a população das freguesias que não 

possuem este equipamento não estão servidas de transportes para ali se deslocar. É 

evidente que os transportes não sendo nacionalizados, mas sendo privatizados, obedecem 

a uma série de características que fazem parte do tipo de sociedade em que estão 

inseridos e que, de facto, não é a sociedade socialista que, se calhar, alguns sonharam e 

que ele próprio, em determinada altura, também sonhou que era possível. Contudo, esta é 

a sociedade que deseja, porque tem liberdade para criticar e ser, também ele, criticado.  

- A análise feita pelo Sr. vereador Adilo Costa sobre as incidências em que recaem 

os investimentos da Câmara Municipal, em que o maior investimento é feito na Educação, 

o segundo maior investimento é nas Infra-estruturas, o terceiro é nas Acessibilidades e 

Caminhos e o quarto é nos Mercados também foi feita em sede da preparação do trabalho 

do estudo que efectuou em casa. Parece que a apresentação feita por si com o resultado 

do que é investido em cada freguesia não foi muito do agrado da maioria que representa o 

Executivo da Câmara Municipal. 

- Se é verdade que a Administração Central tem adiado investimentos que são da 

sua responsabilidade, também é verdade que o Município de Palmela tem vindo a fazer 

promessas há vários anos de obras que vão sendo sucessivamente adiadas. Muito 

provavelmente a Administração Central também levará o seu tempo até investir na Vala da 

Salgueirinha e outras. A C.M.P. demorou seis anos até levar a obra do Mercado Municipal 

do Pinhal Novo à sua efectiva realização. Até pode acontecer que o Partido Comunista 

Português (P.C.P.) venha a ser Governo e decida rapidamente a concretização dos 

investimentos que faltam neste concelho. 

- É afirmativo o que a Sr.ª presidente observou quanto à imagem criada da Câmara 

Municipal de Palmela, o que lhe apraz registar, como boa pagadora. Mas foi precisamente 

essa imagem folgada da Câmara Municipal que a levou a ser penalizada no âmbito da 

nova lei de financiamento às autarquias, com base num estudo per capita de rendimento 

da própria Autarquia, o que desde logo demonstrou que a Autarquia era mais folgada que 

as demais. Podendo a maioria do Executivo discordar da lei, talvez ele próprio também 

não concorde na íntegra com a lei, mas a lei em causa foi aprovada por pessoas que 

deviam efectivamente aprová-la (se calhar com maiorias e minorias como funciona na 
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Câmara Municipal) e, efectivamente, decorre o cumprimento de uma lei que, por acaso, 

prejudicou um pouco a Autarquia de Palmela e mais nove Autarquias do país. 

- Volta a frisar que, neste momento, o recurso a financiamento bancário para custear 

a obra de construção do Mercado Municipal do Pinhal Novo vai concluir por uma verba 

muito mais avultada do que seria se a empreitada tivesse sido realizada há seis anos. E 

esta prioridade devia ter sido assumida. 

- Já foi justificado que os empréstimos são para investimentos. É evidente que é 

preferível contrair empréstimos para investimentos, do que contrair empréstimos para 

pagamento de dívidas. Significa que as Autarquias que assumem empréstimos para fazer 

face ao pagamento de dívidas começaram uma espiral de empréstimos e de 

endividamentos que não parou. Deseja, sinceramente, para bem de todos os habitantes 

do concelho de Palmela que tal nunca aconteça no Município de Palmela. Mas o certo é 

que com mais um empréstimo que a C.M.P. pretende contratualizar ficam comprometidos 

em dois anos (2008 e 2009) 63% da capacidade de endividamento da Câmara. Como não 

é expectável, pelo menos na sua óptica, que as receitas da Câmara subam rapidamente 

(pela análise que faz dos orçamentos anteriores) e, também, não é expectável que as 

despesas fixas ou as despesas correntes vão baixar muito, então se não vão baixar as 

despesas correntes, e se a capacidade de endividamento se vai situar em 63%, sucede 

que nos anos vindouros a capacidade de endividamento disponível será somente de 37%. 

Vai acontecer que a partir do ano 2009, se a Câmara Municipal pretender contrair mais 

algum empréstimo para investimentos tem a sua capacidade de endividamento muito 

comprometida. Concorda que as obras são necessárias, mas é preciso trabalhar mais na 

contenção de despesas, embora reconheça que tenha sido feito algum esforço. 

- A Sr.ª Presidente faz frequentemente referência a que os terrenos que vêm à 

posse da Câmara Municipal, por força das operações de loteamento, são cedidos por esta 

entidade à Administração Central para implantação de investimentos que são da 

competência do Poder Central, ao abrigo da lei. Sobre esta questão tem a mencionar o 

seguinte: a lógica pela qual a lei para as operações de loteamentos obriga a que os 

loteadores tenham de entregar às Câmaras uma percentagem de terreno sobre as áreas 

que vão urbanizar, essa mesma lógica é aplicada no que concerne à construção de 

equipamentos sociais e outros. Os terrenos cedidos por loteadores ao abrigo da lei não 

têm como fim a criação de uma bolsa de terrenos para a Câmara Municipal. E, 

inclusivamente, se não for dado aos terrenos a utilização devida, pode haver uma acção 

em Tribunal e ter-se-á de fazer a reversão ao proprietário. 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias intervém, novamente, para mencionar que 

conhece o Sr. vereador José Braz Pinto há alguns anos e de nome, pelo menos, há mais 

de trinta anos. Também ela vivia no concelho de Palmela quando se deu a Revolução de 
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Abril em 1974 e, também, vivia o Sr. vereador Octávio Machado. Não é possível descrever 

o que era o Poceirão e a Marateca, naquela altura, como o Sr. vereador José Braz Pinto 

se referiu. Lembra-se do Poceirão com uma estrada em alcatrão muito má e tudo o mais 

era terra batida. O Poceirão tinha três colectividades muito velhas. O Poceirão tem um 

Centro Cultural, tem Bibliotecas em Águas de Moura, tem Centro de Recursos em Águas 

de Moura, tem Escolas em condições e tem-se vindo a trabalhar para que as mesmas 

respondam às necessidades colocadas pelo Ministério da Educação. Agora existem 

muitas estradas e muitos aceiros alcatroados. A realidade de hoje é completamente 

diferente do que existia na altura do 25 de Abril de 1974.  

Menciona que não pretende voltar à questão da denominação de “bairrista” que usou 

para descrever como considera a atitude do Sr. vereador José Braz Pinto na análise que 

fez ao Orçamento e GOP. Mas, de facto, tinha de o dizer da forma como o fez, porque 

ambos viviam neste concelho quando se deu o 25 de Abril, e é visível a transformação que 

se deu no território nestes 30 anos após a Revolução. As alterações verificadas naquelas 

Freguesias são mérito das Autarquias Locais em conjunto.  

Acrescenta que os Eleitos na situação de Oposição (Srs. Vereadores da Câmara 

Municipal e Srs. Membros da Assembleia Municipal de todos os partidos políticos com 

representação nestes órgãos) têm contribuído para que a maioria do Executivo da Câmara 

Municipal tenha uma gestão rigorosa, firme e eficaz. 

Houve alterações profundas desde 1974. Naquele tempo as Escolas eram munidas 

de um quadro escuro na sala onde se leccionava os alunos. Actualmente existem 

Bibliotecas Escolares, melhor existe uma Rede Concelhia de Bibliotecas Escolares.    

A Sr.ª presidente refere que é de opinião que hoje em dia existem muitas crises de 

valores e de identidade. Estas situações são muito graves, na medida em que terão 

repercussões, provavelmente, nas próximas gerações. Há, seguramente, uma situação 

que é indiscutível é que, apesar do aumento da pobreza como consequência das políticas 

de liberalismo e neo-liberalismo o Poder Local Democrático fez com que as populações 

conhecessem realidades que são radicalmente diferentes. Assim se mantivesse o 

investimento público em geral e as populações ainda podiam ter melhor qualidade de vida. 

Voltando a fazer incidir a sua intervenção sobre o Orçamento e GOP, a Sr.ª 

presidente refere vai contestar algumas das afirmações feitas pelos Srs. vereadores. 

Deste modo: 

. Não é seguramente a imagem folgada da Câmara que leva a que seja atribuído a 

este Município menos dinheiro no âmbito da Lei das Finanças Locais. É que, de facto, a 

Lei das Finanças Locais tem princípios que são errados e têm uma abordagem global que 

é negativa. A maioria do Executivo Camarário sempre afirmou que, apesar de tudo, a 

anterior Lei das Finanças Locais era por princípio mais justa, embora tivesse um problema 
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de fundo (o ressarcir das Autarquias Locais em relação a um certo tipo de investimentos 

que eram alvos de isenções fiscais e que as Autarquias nunca receberam qualquer valor, 

entre outros aspectos), ainda assim, era mais justa do que a actual lei. A actual legislação 

enquadra critérios que propiciam ao Município de Palmela verbas de menor vulto do que 

recebia anteriormente. Palmela é um concelho territorialmente disperso e grande, e 

obviamente o investimento per capita é mais significativo, ou seja, é vasta área territorial, e 

dadas as suas características possui capacidade para recolher investimentos no seu 

território. É um Município que não é minimamente considerado através das áreas 

protegidas que são ligeiramente bonificadas mas que, no caso de Palmela, é um valor 

completamente irrelevante, uma vez que as áreas bonificadas voltam a ser comparadas 

com o conjunto do território e, portanto, nos casos dos Municípios de Setúbal e Sesimbra 

recebem mais dinheiro pelas áreas bonificadas do que o concelho de Palmela. Esta 

situação é um contra senso. São os princípios da Lei das Finanças Locais que acarretam 

aspectos altamente penalizadores. Não é por a Câmara Municipal de Palmela ter uma 

imagem folgada que recebe menos dinheiro no âmbito da Lei das Finanças Locais, aliás 

muito mal estaria o Orçamento de Estado se assim acontecesse. 

Afirma que a actual Lei das Finanças Locais não prejudicou só dez Municípios, 

prejudicou muitos mais. Quando se refere que são dez Municípios que foram prejudicados, 

fala-se no grupo dos que foram mais afectados, e que significa que recebem menos 

dinheiro do que recebiam com a anterior lei.  

. Adianta que a Câmara Municipal de Palmela vai lutar muito para que o Governo 

realize investimentos a propósito da implantação da plataforma logística no concelho. Até 

à data o que é conhecido, relativamente ao investimento do Governo Português em 

plataformas logísticas é somente as acções que tem levado à prática para divulgar o 

Portugal Logístico. E menciona que os terrenos não são do Estado, as obras não são 

realizadas pelo Estado, uma parte dos estudos não são realizados pelo Estado e são as 

próprias Autarquias a fornecer elementos aos consórcios. No caso da plataforma logística 

de Palmela o consórcio já tem o terreno. A Câmara Municipal de Palmela vai reivindicar 

um conjunto de investimentos no seu concelho que têm forçosamente de ser realizados e 

que, quanto a si, não tem muita esperança que seja o consórcio a fazê-lo, porque 

economicamente o consórcio nada ganha com estes investimentos que são necessários. 

Espera que o Governo Português perceba que não pode implantar uma plataforma 

logística no concelho de Palmela contribuindo grandemente para o aumento do tráfego na 

rede viária municipal ou nas duas estradas nacionais, que é gerado pela implantação 

desta estrutura. 

. Uma das intervenções dos Srs. vereadores da Oposição incidiu sobre a diminuta 

capacidade que a Câmara Municipal tem para atrair investimento para o concelho de 
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Palmela. Regista, contudo, que há uma certa contradição entre esta observação e o que 

se verifica na realidade. A decisão de instalar uma plataforma logística no concelho 

demonstra claramente a centralidade deste território. Há alguns anos a Câmara Municipal 

de Palmela recebeu o prémio da Agência Portuguesa de Investimento, pelo facto de ter 

sido um dos concelhos que mais tinha contribuído para a captação de investimento, e 

nesta medida contribuiu para a geração de riqueza. Portanto, a análise efectuada pelos 

Srs. Vereadores é contraditória. O facto real contradiz qualquer apreciação de outra 

natureza. O conjunto de empresas que se continuam a instalar no Município de Palmela 

significa e demonstra que este concelho tem capacidade para atrair investimentos. Se a 

C.M.P. não investisse no concelho e se fosse incapaz de responder às necessidades dos 

empreendimentos que no seu território se instalam, estes não se mantinham. 

. Esclarece que os terrenos que vêm à posse da Autarquia por via de operações de 

loteamento aprovadas não têm de ser obrigatoriamente afectos a equipamentos. Por 

exemplo: os terrenos negociados, para conseguir a parcela de terreno identificada como 

tendo a localização mais aconselhável para ceder à Administração Central com o fim de 

instalar o Quartel da G.N.R. de Palmela, podiam ser vendidos em hasta pública e as 

verbas resultantes da venda dos mesmos reverteriam como entrada de receita para a 

Câmara Municipal. Sucede que a parcela de terreno destinada àquele equipamento para a 

G.N.R. nem sequer vai reverter para o domínio público municipal vai converter-se 

directamente a favor do Estado para o domínio público estatal. 

. O assunto da capacidade de endividamento da Autarquia de Palmela oferece-lhe 

as seguintes considerações: 

. Há alguns anos atrás a Autarquia não disponha de capacidade de 

endividamento, não porque a situação financeira da C.M.P. fosse diferente, 

mas porque a lei do Orçamento de estado alterou a lei em vigor alterando os 

critérios que estavam no cálculo da definição da capacidade de endividamento 

das Autarquias. Introduziu-se um travão de 50% e como era esta a 

percentagem que a Autarquia de Palmela detinha passou então a ter 0%, dado 

que a forma de cálculo se alterou. 

. Quando a maioria dos Eleitos na C.M.P. tomou a decisão para recorrer ao 

financiamento bancário, fê-lo com a consciência de não comprometer os anos 

futuros. A atitude assumida por si, e nomeadamente pelos Eleitos que consigo 

constituem a maioria do Executivo Municipal e exercem uma gestão com 

cautela e rigor, foi de não comprometer os dois ou três anos seguintes, mas os 

anos seguintes também. Houve muitos municípios que assumiram a postura de 

“quem vier atrás que feche a porta”, mas este não é o caso da Câmara 

Municipal de Palmela. Para mais pretendem que a C.D.U. continue no 
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exercício da gestão deste Município por muitos e longos anos e têm a 

responsabilidade última de não comprometer negativamente o futuro. 

. Explica que: a C.M.P. atinge o máximo do limite da sua capacidade de 

endividamento no ano de 2009. Recomeça depois desse ano a recuperar 

ligeiramente a capacidade de endividamento. Mas, mesmo assim, o serviço da 

dívida a atingir o seu ponto mais alto é pouco mais do que aconteceu em 2002. 

Este facto é relevante, ou seja, em 2002 o serviço da dívida foi de 

1.700.000,00 € e em 2009, com os dois empréstimos utilizados, o encargo será 

de 1.900.000,00 €; em 2010 começa a decrescer o serviço da dívida, e em 

2011 volta a aumentar ligeiramente. Nunca mais o serviço da dívida volta a 

atingir os valores que atingirá em 2009, e a capacidade de endividamento volta 

a recuperar-se. Caso se verifique a necessidade de recorrer ao crédito a 

Autarquia ficará possibilitada para o fazer. 

A Sr.ª presidente agradece os contributos dos Srs. vereadores para esta proposta 

em concreto. 

Menciona o seguinte: espera que se os Partidos Políticos pelos quais os Srs. 

vereadores José Braz Pinto e José Carlos de Sousa (P.S.) e Sr. vereador Octávio 

Machado (P.S.D.) foram eleitos, levarem por diante o seu acordo relativamente à Lei 

Eleitoral, esta riqueza da democracia, perde-se. A Lei Eleitoral vigente obriga a que a 

maioria que exerce a gestão tenha de pautar-se por formas de trabalho que sejam 

coerentes, fazer debates e ouvir contributos e usar de grande preocupação por todos os 

assuntos que lhe competem tratar. Aliás, antes de vir para esta reunião estava 

angustiadíssima, porque havia um erro no cálculo dos Protocolos de Delegação de 

Competências nas Juntas de Freguesia (ponto n.º 2 desta reunião), que levava a um 

enviesamento na leitura das verbas cometidas às freguesia e se, porventura, não 

houvesse este debate público entre forças políticas diferentes que obviamente dá lugar à 

contestação e ao contraditório, provavelmente esse lapso só iria ser detectado num 

qualquer destes dias pelos serviços. A discussão encetada nesta reunião é saudável 

independentemente das diferenças de opiniões que cada um detém. Vai-se perder muito 

na democracia se a nova Lei Eleitoral for aprovada. 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que não vai voltar novamente à discussão 

sobre o Orçamento e GOP, até porque considera que as posições dos Vereadores 

Socialistas estão perfeitamente definidas, e as posições dos Eleitos da C.D.U. também 

estavam definidas à partida. Não adianta de nada continuar a prolongar a discussão, pois 

cada um tem a sua visão. A democracia existe para todos poderem emitir a sua opinião. 
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Sobre esta última consideração feita pela Sr.ª presidente em relação à nova Lei 

Eleitoral, o Sr. vereador Braz Pinto menciona que, apesar da lei prever alterações, 

continuarão a existir vereadores da oposição nos executivos. 

É de opinião que não se justifica que existam dois fóruns de discussão (Câmara e 

Assembleia), porque a discussão sobre o Orçamento e GOP devia ser aprofundada e 

profundíssima na Assembleia Municipal que é o órgão fiscalizador do Município. Desde 

logo, a discussão na Assembleia é esvaziada por esta discussão prévia efectuada no 

órgão Câmara. 

Adianta que certamente a Sr.ª Presidente da Câmara não vai querer abrir agora um 

debate sobre a nova Lei Eleitoral, até porque, nessa altura, estará perfeitamente à 

disposição. 

A Sr.ª presidente afirma que, em sua opinião, a duplicação da discussão em fóruns 

diferentes nunca pode ser tida como um excesso e, de facto, só contribui para melhorar e 

valorizar a democracia. Da discussão encetada nesta reunião por todos os Membros do 

Executivo resulta já um contributo para a discussão que vai ser feita na Assembleia 

Municipal e a discussão só pode ficar enriquecida.  

A Sr.ª presidente dá por encerrada a discussão sobre a proposta de Orçamento 

2008 e GOP 2008-2011. 

                           

 Submetida a proposta de Orçamento de 2008 e Grandes Opções do Plano 

2008-2011 a votação, foi a mesma aprovada, por maioria e em minuta, com o voto 

contra dos Srs. vereadores José Braz Pinto e José Carlos de Sousa, e a abstenção 

do Sr. vereador Octávio Machado. 

 

Pelo Sr. vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 

 

PONTO 5 – Empréstimo Bancário de Médio e Longo Prazo 2007 – alteração do 

n.º 2 da Cláusula 1.ª do contrato com o Banco Espírito Santo – visto do Tribunal de 

Contas de 12/06/2007: 

 

PROPOSTA N.º 2/DAF/25-2007: 

 

«Nas reuniões de Câmara de 14/02/2007 e Assembleia Municipal de 27/02/2007 foi 

aprovada a contracção de um empréstimo bancário no valor de 6.055.000 €, junto do 

Banco Espírito Santo. Este empréstimo tem como finalidade o financiamento de um 

conjunto de investimentos contemplados nas GOP nos anos de 2007 e 2008. 
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Em reunião de Câmara de 04/04/2007 foram aprovadas as cláusulas do contrato que 

obteve o visto do Tribunal de Contas em 12/06/2007. 

No contrato em vigor e nos termos da aprovação em Câmara e Assembleia 

Municipal os investimentos a financiar por este empréstimo, são: 

- Ampliação e remodelação EB1 de Pinhal Novo n.º 2 – Rua Salgueiro Maia, no valor de 

1.005.000 €; 

- Ampliação e beneficiações da EB1/JI de Cajados, no valor de 800.000 €; 

- Infra-estruturas da rua 5 de Outubro – Quinta do Anjo, no valor de 430.000 €; 

- Mercado Municipal de Pinhal Novo – Complexo de Serviços, no valor de 1.500.000 €; 

- Arruamentos e Infra-estruturas de Acesso à Escola EB 2/3 do Poceirão, no valor de 

630.000 €; 

- Arranjo de Espaços Exteriores Quinta da Cerca e Encosta de S. João – Palmela, no valor 

de 550.000 €; 

- Aquisição de Terrenos, no valor de 240.000 €; 

- Reforço do Sistema de Abastecimento de Água ao Pinhal Novo, no valor de 900.000 €. 

Tendo em consideração que à data de aprovação do empréstimo os valores 

apresentados eram valores previsionais e que em algumas situações o valor de 

adjudicação ou o valor base de concurso foi diferente do previsto; 

Tendo igualmente em consideração que se registaram alguns atrasos à execução dos 

referidos investimentos, propõe-se, ao abrigo da alínea d) do n.º 2, do art.º 53.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que: 

1. Sejam objecto de financiamento do empréstimo referenciado os seguintes 

investimentos, sem que o valor global do empréstimo nem o prazo da sua utilização sejam 

alterados: 

− Ampliação e beneficiações da EB1/JI de Cajados, no valor de 850.000 €; 

− Infra-estruturas da rua 5 de Outubro – Quinta do Anjo, no valor de 600.000 €; 

− Mercado Municipal de Pinhal Novo – Complexo de Serviços, no valor de 2.100.000 €; 

− Arruamentos e Infra-estruturas de Acesso à Escola EB 2/3 do Poceirão, no valor de 

485.000 €; 

− Arranjo de Espaços Exteriores Quinta da Cerca, Largo e Encosta de S. João – 

Palmela, no valor de 850.000 €; 

− Aquisição de Terrenos, no valor de 50.000 €; 

− Reforço do Sistema de Abastecimento de Água ao Pinhal Novo, no valor de 

600.000€; 

− Ampliação da EB1/JI do Bairro Alentejano, no valor de 135.000 €; 

− Ampliação e remodelação da EB1 do Brejos do Assa, no valor de 200.000 €; 

− Pavimentação da Rua José Gaspar da Silva, em Lagameças, no valor de 250.000 €. 
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2. Que seja aprovada a alteração ao n.º 2 da cláusula 1.ª do contrato, passando a 

constar nela a listagem de investimentos referidos no ponto 1, da presente deliberação.»   

 

Sobre a proposta de Empréstimo Bancário de Médio e Longo Prazo 2007 – 

alteração do n.º 2 da Cláusula 1.ª do contrato com o Banco Espírito Santo – visto do 

Tribunal de Contas de 12/06/2007 numerada 2/DAF/25-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que o que vai mencionar em seguida foi 

detectado mesmo em cima da hora desta reunião, por este facto, é que não teve ocasião 

de comunicar como desejaria. Assim: 

. Não é real o que menciona a proposta “sem que o valor global do empréstimo seja 

afectado”, na medida em que as obras constantes no contrato em vigor somam 

6.055.000,00 euros, e depois da alteração efectuada ao n.º 2 da Cláusula 1.ª do contrato 

do empréstimo, o conjunto de obras descritas somam 6.120.000,00 euros, há um 

diferencial de 65.000,00 euros. Gostaria de saber a justificação ou se, por acaso, se trata 

de um lapso. 

O Sr. vereador Adilo Costa explica que o valor do investimento é superior ao valor 

do empréstimo. 

A Sr.ª presidente dá a palavra ao director do Departamento de Administração e 

Finanças para que preste os necessários esclarecimentos à melhor elucidação da 

proposta, o que este fez. 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que já teve oportunidade para aduzir todos 

os fundamentos necessários à proposta para contracção deste empréstimo em anteriores 

reuniões de Câmara. 

Embora seja possível usar de todos os argumentos de natureza política e partidária, 

nomeadamente quanto ao facto de as obras a financiar por este empréstimo estarem há 

muito prometidas há, contudo, um argumento que se sobrepõe aos demais e que o leva a 

votar favoravelmente a proposta, é que as populações estão ávidas pela execução das 

mesmas. 

 

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

minuta, com a abstenção dos Srs. vereadores José Braz Pinto e José Carlos de 

Sousa, que apresentam declaração de voto. 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES DO P.S.: 

 

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se porque foi 

esse o nosso sentido de voto na proposta original votada em 24 de Janeiro de 2007.” 

 

DIVISÃO DE FINANÇAS E APROVISIONAMENTO: 
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Pelo Sr. vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 

 

PONTO 6 – Empréstimo Bancário de Médio e Longo Prazo para financiamento 

do Plano Plurianual de Investimentos de 2008 e 2009: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAF-DFA/25-2007: 

 

«De acordo com os pressupostos subjacentes à elaboração do Orçamento 2008 e 

Grandes Opções do Plano 2008/2011, prevê-se a contracção de um empréstimo bancário, 

no montante de 8.000.000 euros, destinado a financiar os investimentos referenciados no 

quadro seguinte: 

QUADRO 1 

INVESTIMENTO 2008 2009 

Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho 100.000 600.000 

Ampliação e Remodelação da EB1 de Pinhal Novo n.º 
2 – Rua Salgueiro Maia 

500.000 1.300.000 

Construção da nova EB1, em Poceirão 150.000 800.000 

Sistema de Drenagem Águas Residuais Domésticas e 
Pluviais em Fernando Pó e Fonte Barreira 

300.000  

Conclusão de Infra-Estruturas em Cabanas  115.000 

Drenagem de Águas Residuais em Palhota, Venda do 
Alcaide e Lagoa da Palha 

 400.000 

Drenagem em Brejos do Assa 200.000 480.000 

Cine Teatro S. João – Recuperação do Edifício 200.000 400.000 

Centro para a Juventude em Quinta do Anjo  180.000 

Pavimentação da Rua António Severino de Matos – 
Cabanas 

 130.000 

Execução de Infra – Estruturas na Rua Direita – Águas 
de Moura 

60.000  

Repavimentação e Alargamento da Rua 9 Março – 
Cajados 

 160.000 

Repavimentação e Alargamento da Estrada dos Pêgos  160.000 

Pavimentação da Rua 1º de Maio – Cajados  210.000 

Drenagem e Pavimentação de um troço da Rua 1º de 
Maio – Venda do Alcaide 

 410.000 

Pavimentação da Rua António Albino – Forninho 190.000  

Pavimentação da Rua da Escola da Palhota e Aceiro 
Novo 

210.000  

Pavimentação da Travessa Luís de Camões – 120.000  
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INVESTIMENTO 2008 2009 

Cabanas 

Pavimentação do prolongamento do Aceiro Principal 
da Carregueira 

 125.000 

Pavimentação do Aceiro do Círio dos Olhos de Água 
(antigo aceiro do Cangalho) 

 130.000 

Pavimentação da Rua da Escola – Lagameças  150.000 

Pavimentação do Aceiro José Camarinho – Pinhal 
Novo 

 220.000 

Sub-Total 2.030.000 5.970.000 

TOTAL  8.000.000 

 

A possibilidade de contracção de empréstimos bancários a médio e longo prazo está 

condicionada ao montante da dívida destes empréstimos que não pode exceder, em 31 de 

Dezembro de cada ano, a soma do montante das receitas provenientes de impostos 

municipais, das participações do município no FEF, na participação no IRS, da derrama e 

da participação nos resultados das entidades do sector local, relativos ao ano anterior – 

conforme previsto no art.º 39.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças 

Locais). 

Da análise do quadro seguinte, constatamos que após a contracção da totalidade do 

empréstimo em referência, em 2009, a capacidade de endividamento utilizada do 

município, determinada pela nova Lei das Finanças Locais, se situará perto dos 63%. 

 

QUADRO 2 

 

 

 

 

 

Face à capacidade de endividamento que o município dispõe, proponho que sejam 

consultadas as entidades bancárias a seguir mencionadas, para apresentação de 

propostas de contracção de um empréstimo no valor de 8.000.000 euros, a amortizar no 

prazo de 15 anos, com um período de utilização de 2 anos, reembolsado em prestações 

Cálculo da Capacidade de Endividamento 2008 2009 

Receitas do Ano Anterior 

Impostos Municipais 15.150.000 15.165.000 

Participação no FEF 5.508.591 5.006.557 

Participação no IRS 1.965.400 2.098.917 

Derrama 3.350.000 3.500.000 

TOTAL 25.973.991 25.770.474 

Capital dívida de emp m / l prazo 9.654.431 16.340.662 

Capacidade de endividamento utilizada 37,17% 63,41% 
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semestrais e indexadas à taxa euribor a 6 meses, nos termos da legislação já referida, 

para financiamento das acções constantes do quadro 1. 

• Banco BPI; 

• Banco Espírito Santo; 

• Banco Santander Totta; 

• Caixa Geral de Depósitos; 

• Caja Duero; 

• Millennium BCP; 

A adjudicação do presente empréstimo bancário será efectuada à entidade bancária 

cuja proposta acarrete, no global, o menor volume de encargos financeiros para o 

município.» 

 

Sobre a proposta de Empréstimo Bancário de Médio e Longo Prazo para 

financiamento do Plano Plurianual de Investimentos de 2008 e 2009 numerada 

1/DAF-DFA/25-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que concorda inteiramente que se façam 

todas as obras constantes da proposta. Não quer que os Munícipes deixem de ter estas 

obras, mas lamenta que estas tenham de ser feitas à custa do aumento do endividamento 

da Câmara Municipal. Gostaria muito mais que o equilíbrio financeiro da Autarquia 

proporcionasse o investimento com os próprios rendimentos desta. Para tal ser possível, 

certamente que a Câmara Municipal teria de ter mais rigor na contenção de despesas. 

Pretende ser esclarecido sobre o seguinte: se a utilização das verbas que somam o 

grosso deste empréstimo estão previstas para 2009, a que se deve a pressa na aprovação 

desta proposta ainda em 2007 (o total do empréstimo é de 8.000.000 € e o financiamento 

que recai em 2009 soma 5.970.000 €). Esta proposta podia ser perfeitamente aprovada 

durante o ano de 2008. 

Entende que a contracção deste empréstimo, e a sua distribuição pelos anos, tem 

um cariz eleitoral. 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que vai votar favoravelmente este 

empréstimo acrescentando os argumentos que deduziu na proposta anterior.  

Acrescenta que vai acompanhar a aplicação dos financiamentos nas obras a que a 

finalidade do empréstimo se destina.  

O Sr. vereador Adilo Costa refere que apenas quer fazer menção a uma questão 

relativamente à nova Lei Eleitoral, cujo tema já foi suscitado quando da discussão da 

proposta de Orçamento 2008 e GOP 008-2011. E menciona que, a nova constituição dos 

executivos camarários vai ser um pouco diferente do que o que estava inicialmente, o 

problema é mesmo a alternativa, ou seja, o problema é do grupo político que está na ponta 
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e pode vir a desaparecer. Esta questão tem uma leitura política que mais tarde haverão de 

fazer. Considera que todos os Eleitos fazem falta, mais que não seja para todos estarem 

muito melhor preparados para discutir os assuntos. 

Acrescenta que o Plano Plurianual de Investimentos (P.P.I.) contempla uma 

programação de investimentos para quatro anos. Fica definido o ponto de partida e o 

ponto de chegada de cada investimento.  

Quanto ao facto de o Sr. vereador José Braz Pinto dizer que este empréstimo pode 

ter um vertente eleitoral, o Sr. vereador Adilo Costa refere que é prática comum desta 

Autarquia fazer o lançamento da 1.ª pedra para obras que se vão iniciar, sem que este 

acto tenha nenhuma intenção política subjacente. Em relação aos investimentos 

contemplados neste empréstimo muito, provavelmente, só as obras de Ampliação e 

Remodelação da E.B.1 de Pinhal Novo n.º 2 e a Construção da nova E.B.1 em Poceirão 

serão efectuados os lançamentos da 1.ª pedra, as restantes obras nem deverão ser 

inauguradas. A satisfação da maioria dos Eleitos da Câmara Municipal é mesmo a de 

poder ver a satisfação das pessoas como resultado pelas obras de pavimentações, de 

execução de infra-estruturas de abastecimento de água e/ou de saneamento básico, que 

foram mandadas realizar por esta Autarquia.  

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que a Sr.ª vereadora Adília Candeias 

procedeu ao lançamento de um placard identificando o local onde iria situar-se a Escola 2 

+ 3 do Poceirão (que teve cobertura na televisão), quando esta nem sequer havia sido 

ainda autorizada nem nada. Nem sequer vê nenhum mal em que se lancem as primeiras 

pedras, só acha mal quando a maioria C.D.U. critica outros.  

A Sr.ª vereadora Adília Candeias refere que esta não é a primeira vez em que o Sr. 

vereador apresenta este assunto em reuniões de Câmara. Esclarece que, de facto, o 

Município de Palmela não tomou a si nenhuma iniciativa, foi a convite da Comissão Pró 

Escola que esteve presente na acção em causa. De modo nenhum a Autarquia podia 

proceder ao lançamento da 1.ª pedra de uma obra que nem se sabia ainda quando iria ser 

realizada. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que aquando da discussão da proposta de 

Orçamento e GOP e, concretamente, em relação à capacidade de endividamento e ao 

serviço da dívida, passa a explicar em termos percentuais: as receitas próprias da 

Autarquia atingiram 4,1% em 2002 e, com a contratualização do presente empréstimo o 

pico maior será em 2009 com 1.921.000,00 €, o que representa 5,2% (um aumento de 

1,1%, no pico maior e depois decresce). 

 A Sr.ª presidente refere que está comprovado que não é politicamente correcto 

andar a executar obra no final dos mandatos, logo, de certeza que os dois empréstimos 

assumidos no actual mandato não podem ter fins eleitoralistas. Evidentemente que da 
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programação de algumas das obras acontece o seu desenvolvimento durante o ano de 

2009, e outras iniciam-se nesse ano, mas vão ter desenvolvimento em anos seguintes. Tal 

facto acontece rigorosamente e em consequência da articulação entre as disponibilidades 

financeiras que agora se adquirem com o empréstimo e com a própria capacidade 

financeira da autarquia. 

 

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

minuta, com a abstenção dos Srs. vereadores José Braz Pinto e José Carlos de 

Sousa, que apresentam declaração de voto. 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES DO P.S.: 

 

“Os Vereadores do Partido Socialista votaram vencidos, abstendo-se porque os 

critérios e as prioridades parecem correctos mas, não querendo contribuir negativamente 

para a execução de obras há tanto prometidas e necessárias para a vida do concelho, não 

podem concordar com o aumento de endividamento, uma operação financeira que 

também se destina a apoiar calendários eleitorais.” 

 

V – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

DIVISÃO DE DESPORTO: 

 

Pelo Sr. vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 

 

PONTO 7 – Instrumentos de Gestão Previsional da Palmela Desporto, EM – 

Exercício de 2008: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DD/25-2007: 

 

«No seguimento da reunião do Conselho de Administração da Palmela Desporto, 

EM, de 21 de Novembro de 2007, foi remetido à Câmara Municipal de Palmela para 

deliberação, os instrumentos de gestão previsional desta empresa municipal para o ano de 

2008. 

Os referidos instrumentos de gestão são constituídos por: Plano de Actividades, 

Plano Plurianual de Investimentos/2008-2011, Balanço e Demonstração Previsionais, 

Notas Anexas às Demonstrações Previsionais, Orçamento de Exploração dividido em 
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Orçamento de Custos e Orçamento de Proveitos, Orçamento Previsional de Tesouraria, e 

os respectivos pareceres do Fiscal Único e do Conselho Geral e o Subsídio à exploração – 

Cálculo/Memória Descritiva. 

Os documentos que se apresentam reflectem a actividade da empresa para 2008, 

enquadrando o seu objecto social e as orientações estratégicas definidas pela Câmara 

Municipal de Palmela. 

De realçar a proposta de redução do subsídio à exploração por parte da Câmara 

Municipal que para 2008 se situa abaixo dos € 500.000,00 (quinhentos mil euros), em 

resultado de uma gestão criteriosa e de rentabilização dos equipamentos desportivos. 

Assim, de acordo com a alínea a) do n.º 2, do Artigo 39.º, da Lei nº 53-F/2006, de 29 

de Dezembro, e dos Estatutos da Palmela Desporto, EM, propõe-se a aprovação dos 

instrumentos de gestão previsional da empresa, relativos ao ano de 2008 e que se 

apresentam em anexo: 

- Plano de Actividades; 

- Plano Plurianual de Investimentos/2008-2011; 

- Balanço e Demonstração Previsionais; 

- Orçamento de Exploração dividido em Orçamento de Custos e Orçamento de 

Proveitos; 

- Orçamento Previsional de Tesouraria.» 

 

Sobre a proposta de Instrumentos de Gestão Previsional da Palmela Desporto, 

EM – Exercício de 2008 numerada 1/DCD-DD/25-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa refere que já vem sendo hábito que os 

Instrumentos de Gestão Previsional da Palmela Desporto venham em consonância e à 

mesma reunião em que é submetida a proposta de Orçamento e GOP da Câmara 

Municipal. As suas considerações são feitas do seguinte modo: 

- Um factor que pode ser determinante na análise dos documentos é que, 

eventualmente, os Vereadores da Oposição podem ter menos tempo para analisar tudo 

com o máximo de rigor. 

- Lê a proposta aprovada pela C.M.P. em 23.Set.1999 em que a criação da empresa 

há nove anos pressupunha e continua a pressupor que “(…) existisse uma maior 

proximidade entre o órgão de decisão e os equipamentos, os trabalhadores e as 

actividades que se iriam realizar, existir autonomia financeira e patrimonial, o 

funcionamento da empresa estará sujeito a um quadro legal (…)”.  Em diversas ocasiões 

os Vereadores Socialistas têm afirmado que as questões descritas não têm sido 

observadas pela Palmela Desporto. Para além desta situação, o orçamento da Empresa 
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Municipal é suportado em grande parte pela transferência de verbas que o Município de 

Palmela faz, ainda que, de montante mais baixo este ano (abaixo de 500.000,00 €). 

- Desde 2006 que é praticado um outro subterfúgio financeiro, assumido por todos 

os envolvidos, e que é o pagamento aos Clubes Desportivos pela utilização dos 

equipamentos da Palmela Desporto.  

- No Plano de Actividades da Palmela Desporto, relativo aos anos de 2005 e 2006 

mencionava-se que “(…) a possibilidade de opção de uma política de marketing mais 

apetecida visando a diversificação e a obtenção de outras fontes de receita por esta via e 

a angariação de patrocínios em princípio será mais fácil (…)” . Não se tem constatado este 

objectivo.  

- Nos documentos que são dados a observar rapidamente se consegue perceber 

que, em termos da dotação do próprio plano de actividades para 2008, existe aqui uma 

redução do que são as verbas imputadas ao Plano de Actividades (a redução é mínima de 

apenas 10.000,00 €), e quando se refere que há situações de crescimento os 

crescimentos são também mínimos (40,00 € e 60,00 €). As alterações não são 

significativas. 

- Não se perfilam alterações de critérios quando se observam os objectivos 1, 2, 3 e 

4 (nos anexos), que vão desde o desenvolvimento desportivo ao desenvolvimento das 

actividades complementares, à qualidade das condições da prática ao desenvolvimento 

organizacional. Em resumo: não existe alteração de critérios comparativamente com os 

dois últimos anos. 

- Os subsídios à exploração situam-se abaixo do que sucedeu no passado (em 

488.798,00 €.  

- O investimento da Palmela Desporto ascendeu única e exclusivamente a 

32.000,00€ que são diluídos no orçamento global. Existe efectivamente pouca propensão 

para compras e investimentos.  

- A análise comparativa entre os anos de 2007 e 2008 com a demonstração de 

resultado previsional permite observar um aumento nos Proveitos e ganhos de cerca de 

1.557.000,00 euros (em 2007) para cerca de 1.638.000,00 euros (em 2008), o que 

redunda em 81.000,00 euros.  

- O parecer do Fiscal Único, Dr. Lino Correia, menciona que a rubrica Despesas com 

pessoal regista um acréscimo de 7% em relação ao estimado para o ano anterior, devido à 

revisão salarial prevista, progressões na carreira e reforço das prestações sociais. Firma 

em observar que não se tratando de um valor significativo é bastante acima da inflação. 

- Estão previstos aplicar 114.000,00 € em investimentos que pretendem, 

essencialmente, a substituição de equipamentos nas piscinas e a melhoria arquitectónica 

e qualitativa das instalações desportivas. Menciona, o Fiscal Único que “(…) 
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Adicionalmente, apesar dos pressupostos assumidos para os factores chave estarem 

adequadamente formulados com base em padrões históricos, os aspectos quantitativos e 

qualitativos de detalhe não estão devidamente explanados e evidenciados no respectivo 

anexo (…)”. É uma observação que valerá essencialmente para a administração da 

Palmela Desporto. 

- Gostava de ter lido o parecer do Conselho Geral, mas não conseguiu, só com a 

ajuda de uma lupa teria sido possível fazê-lo. 

- Mais uma vez os Instrumentos de Gestão Previsional da Palmela Desporto 

enfermam por falta de capacidade de autonomia, relativamente à Câmara Municipal.                 

O Sr. vereador Octávio Machado insiste numa correcção que tem vindo a fazer: 

não existe nenhum Complexo Desportivo de Palmela. O campo de futebol é um 

equipamento que fica extremamente oneroso, tendo em conta os custos para manutenção 

da relva. Há outra possibilidade de aproveitar melhor este equipamento com menos custos 

para a Autarquia e espera que surja rapidamente a oportunidade de o Palmelense Futebol 

Clube ser melhor servido e da Autarquia ter custos menores. 

O Sr. vereador Adilo Costa refere que também leu com atenção o parecer do Fiscal 

Único e o Conselho de Administração da Palmela Desporto certamente que fez o mesmo, 

nomeadamente na questão dos melhoramentos dos aspectos quantitativos e qualitativos 

do detalhe. Está em crer que o Conselho de Administração tentará fazer ainda melhor. 

Do parecer do Fiscal Único realça as seguintes afirmações: 

. “(…) as demonstrações financeiras prospectivas estão devidamente preparadas 

com base dos pressupostos e apresentadas numa base consistente com as políticas 

contabilísticas normalmente adoptadas pela Palmela Desporto (…)”;  

. “(…) na rubrica de Prestação de Serviços está previsto um montante de 1.087.285 

euros, um aumento de 16% face ao montante estimado para o ano anterior, que resulta do 

aumento do número de utentes, actividades, horários disponíveis, revisão do preçário e da 

fiscalidade aplicável (…)”; 

. “(…) na rubrica Subsídios à Exploração, as receitas do contrato-programa anual, a 

celebrar entre a Câmara Municipal de Palmela e a Palmela Desporto (…) está registado 

um montante de 498.798,00 euros, que para 2008 representa 30% do total dos proveitos, 

apresentando uma evolução positiva e consistente da autonomia financeira da empresa 

municipal (…)”. 

Em resumo: os números comprovam que a Empresa Municipal está cada vez menos 

dependente das transferências da Câmara Municipal de Palmela e, este facto, é 

importantíssimo. O subsídio à exploração a transferir pela Câmara Municipal cifra-se 

abaixo dos 500.000,00 (quinhentos mil euros), este dado é importantíssimo. É de louvar a 

Administração da Empresa e o trabalho dos seus Dirigentes para melhorar a prestação. 
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O Sr. vereador Adilo Costa sublinha, também, o parecer do Conselho Geral da 

Palmela Desporto que “(…) salienta adequada apresentação dos Instrumentos de Gestão 

Previsional, o que faz prever o cabal cumprimento do objecto social da Empresa Municipal, 

com eficiência e qualidade (…)”, terminando por pronunciar-se favoravelmente em relação 

aos documentos apresentados. 

O Sr. vereador Adilo Costa continua a sua intervenção para dizer que o objectivo 

primeiro da Palmela Desporto, Empresa Municipal é a promoção do desenvolvimento 

desportivo. A Empresa desenvolve actividades regulares, eventos desportivos, várias 

iniciativas realizadas pelos Clubes Desportivos, e tem 12 protocolos de cooperação e 

parcerias com estabelecimentos de ensino e entidades públicas e privadas para utilização 

desses mesmos equipamentos desportivos. 

Acrescenta que é feito um grande enfoco na promoção do desenvolvimento 

desportivo e na qualidade das condições da prática do mesmo, representando este 

primeiro objectivo 65,61%, e a qualidade das condições da prática desportiva classificado 

como o terceiro objectivo atinge 28,93%. 

Finaliza dizendo que o sentido do trabalho da Palmela Desporto, da sua 

Administração e dos seus Trabalhadores é muito positivo. Há sobretudo maior actividade e 

menor dependência da Câmara Municipal de Palmela sem, contudo, perder a qualidade 

que deve ter na prestação de serviço. 

                   

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

minuta, com o voto contra dos Srs. vereadores José Braz Pinto, José Carlos de 

Sousa e Octávio Machado. 

 

VI – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das dezanove horas e quinze minutos, a Sr.ª presidente declarou encerrada 

a reunião, da qual se lavrou a presente acta, que eu, José Manuel Monteiro, director do 

Departamento de Administração e Finanças, redigi e também assino. 

 

A presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

 

O Director do Departamento 
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José Manuel Monteiro 


