
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 08/2007: 

 

 ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 28 DE 

MARÇO DE 2007: 

 No dia vinte e oito de Março de dois mil e sete, pelas quinze horas e vinte cinco 

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. 

 

ORDEM DO DIA 

 

PONTO 1 – Parecer relativo à solicitação de isenção total ou parcial do Imposto 

Municipal Sobre Imóveis, por parte da Visteon Portuguesa, Ld.ª; 

PONTO 2 – Prestação de Contas – 2006; 

PONTO 3 – Atribuição de Subsídio à Associação das Festas de Palmela; 

PONTO 4 – Atribuição de Subsídio à Associação Regional de Criadores de 

Ovinos Leiteiros da Serra da Arrábida – ARCOLSA; 

PONTO 5 – Atribuição de Subsídio – Festas Populares de Pinhal Novo. 

 

A Sr.ª Presidente cumprimenta o Executivo Camarário, Jornalistas, Dirigentes e 

Trabalhadores presentes. 

A Sr.ª Presidente refere que esta reunião não tem Período Antes da Ordem do Dia, 

nem Período destinado ao Público por ser uma reunião extraordinária, facto pelo qual vai 

de imediato dar início à Ordem do Dia. 
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A Sr.ª Presidente propõe a retirada do Ponto 1 - Parecer relativo à solicitação 

de isenção total ou parcial do Imposto Municipal Sobre Imóveis, por parte da 

Visteon Portuguesa, Ld.ª. 

Foi aprovado, por unanimidade, retirar o Ponto 1 da Ordem de Trabalhos. 

 

I – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E CONTROLO DE ACTIVIDADES 

 

PONTO 2 – Prestação de Contas - 2006: 

 

A Sr.ª Presidente apresentou, para enquadramento da proposta, a seguinte 

introdução: 

 

“A Prestação de Contas que agora apresentamos, e que é constituída por um 

conjunto de mapas financeiros e orçamentais e pelo relatório de gestão, traduz o balanço 

da actividade desenvolvida pelo município em 2006, que corresponde ao primeiro ano do 

actual mandato autárquico, início de um novo ciclo de planificação e lançamento de 

investimentos essenciais para o desenvolvimento local, integrando os compromissos 

eleitorais assumidos com a população do nosso concelho. 

Para além deste aspecto associado às normais rotinas dos ciclos eleitorais, importa 

ter presente na apreciação deste documento as condições financeiras em que actuámos. 

O ano económico de 2006 ficou marcado por uma redução significativa das nossas 

disponibilidades financeiras – tendência que já se tinha registado no ano de 2005 – e por 

mudanças estruturais no quadro de referência das finanças locais. Em 2006 as 

disponibilidades financeiras sofreram uma diminuição de 13,9% relativamente a 2005, que 

por sua vez já tinham apresentado uma diminuição de 9,2% relativamente ao ano de 2004. 

As disponibilidades existentes em 2006 foram menos 11,9 milhões de euros que em 2004 

e menos 6,9 milhões de euros, comparativamente ao ano 2005. 

Acresce que, por força da aprovação da nova Lei das Finanças Locais foram 

comprometidas as expectativas de ajustamento médio prazo da situação financeira do 

município: de um cenário que entendíamos como conjuntural, resultante em grande 

medida da crise económica que o país atravessa, passámos a ter de encarar uma 

mudança estrutural na nossa capacidade de arrecadação de receitas em virtude das 

alterações que nova lei introduziu, em particular nas transferências do Orçamento de 

Estado e de aplicação do imposto da Derrama – uma das nossas principais receitas. 

Este quadro financeiro obrigou a uma análise rigorosa e de reprogramação dos 

investimentos, acomodando as despesas aos meios existentes e ao aprofundamento de 

medidas de organização do trabalho que levassem a maiores poupanças em termos de 
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encargos de funcionamento. Estas medidas tiveram como consequência novas reduções 

nas despesas com o trabalho extraordinário, material de escritório, comunicações, entre 

outros. 

Conter e agilizar a estrutura, numa lógica de desburocratização e de maior partilha 

de recursos foi um dos objectivos que igualmente traçámos para o ano de 2006, e que 

conduziu a uma nova estrutura orgânica já aprovada no início do ano de 2007. 

O esforço de ajustamento financeiro a par das medidas de organização do trabalho, 

processos que contaram com a colaboração activa dos nossos trabalhadores, com quem 

desde o primeiro momento partilhámos os problemas e debatemos soluções, permitiu 

ultrapassar dificuldades e dar continuidade às políticas e orientações estratégicas que 

defendemos, sem comprometer significativamente as expectativas dos nossos principais 

parceiros e da população. 

Assim, nas áreas de competência municipal e na continuação do trabalho que nos 

tem caracterizado incentivámos a participação dos munícipes, ouvimos e discutimos com 

as populações, trabalhámos em parceria com todos os agentes de desenvolvimento locais 

e nacionais. 

Fomos parceiros dos agentes educativos, culturais, desportivos, económicos e 

sociais, trabalhando em conjunto para o desenvolvimento do nosso território e das suas 

gentes. Com todos eles realizámos iniciativas de natureza diversa – Fantasiarte, 

Programas de Desenvolvimento Desportivo, Festival do Queijo, Pão e Vinho, Festas das 

Vindimas, Mostra de Vinhos do Poceirão e Marateca, Marchas Populares, Janeiras, 

Queima do Judas, Festas Locais, Março a Partir, Concurso de Música Moderna, para 

somente referenciar algumas. 

Dando seguimento às políticas sociais continuámos a promover projectos e acções 

direccionadas para os sectores mais vulneráveis da comunidade – crianças, jovens, 

idosos, deficientes. 

Comemorámos e assinalámos datas que são marcos importantes a nível local, 

nacional ou universal – dia da restauração do concelho, 25 de Abril, dia do Teatro, da 

Dança, da Criança, do Idoso, da Mulher. 

Continuámos a participar em entidades de desenvolvimento local – ADREPES, 

FIAPAL – contribuímos decisivamente para a constituição da Agência de Energia e 

Ambiente da Arrábida (ENA). 

Continuámos a construir instrumentos de planeamento que asseguram melhor 

intervenção dos agentes públicos e privados no território – Carta Educativa do Concelho 

de Palmela, já homologada pelo Ministério da Educação, Plano Director Municipal, 

diversos Planos de Ordenamento do Território. 
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Dialogámos e reivindicámos junto da Administração Central investimentos e acções 

imprescindíveis para melhorar a qualidade de vida das populações, nas áreas, por 

exemplo, da saúde, da educação, dos transportes e do ambiente. 

No domínio do investimento municipal e não pretendendo assinalar todas as 

intervenções efectuadas, gostaria de destacar pelo seu significado, a conclusão e 

execução das seguintes obras: 

- Remodelação da EB1 / JI n.º 2 – 2.ª fase de Pinhal Novo; 

- Refeitório na EB 1 de Cabanas; 

- Emissário de Drenagem de Águas Residuais Pluviais provenientes da Rua 

António José Marques em Quinta do Anjo; 

- Sistema de Drenagem do Bairro Margaça – 2.ª fase; 

- Infraestruturas do Bairro Mesquita em Pinhal Novo; 

- Pavimentação das ruas Custódio Cardoso e 25 de Abril em Lagoa da Palha; 

- Pavimentação das ruas José Marques e Ricardo Xavier, Quinta do Anjo. 

Iniciou-se, igualmente, um conjunto de investimentos, dos quais salientaria: 

- Infraestruturas do Bairro da Quinta das Flores; 

- Infraestruturas e pavimentação na Rua José Guilherme Ariolas em Cabanas; 

- Reforço do abastecimento de água a Palmela; 

- Reforço de abastecimento de água aos núcleos rurais de Aldeia Nova da Aroeira; 

- Alargamento e pavimentação do caminho municipal 1038, entre Águas de Moura 

e Fernando Pó; 

- Centro de Recursos para a Juventude em Pinhal Novo. 

Aos investimentos de responsabilidade directa municipal ter-se-ão que acrescentar 

os investimentos da responsabilidade da SIMARSUL, sistema do qual o município faz 

parte. Em 2006 foram iniciadas as  empreitadas de: 

- Sistema de drenagem e elevatórios do subsistema de Águas de Moura; 

- Sistema de drenagem e elevatórios do subsistema da Lagoinha e Pinhal Novo; 

- Sistema de drenagem e elevatórios do subsistema da Zona Industrial da 

Autoeuropa; 

- Empreitada de Concepção / Construção da ETAR de Lagoinha; 

- Reformulação e beneficiação das ETARS de Pinhal Novo e da Zona Industrial da 

Autoeuropa. 

Finalmente e a concluir, quero deixar expresso o meu profundo agradecimento aos 

trabalhadores da Câmara Municipal, que uma vez mais souberam, num contexto de 

dificuldades crescentes, dar uma resposta positiva, quer em termos da qualidade do 

trabalho desenvolvido, quer na construção de soluções para a resolução dos problemas 

que tivemos de enfrentar.” 
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Seguidamente, pela Sr.ª Presidente foi apresentada a proposta relativa à Prestação 

de Contas – 2006 que se transcreve: 

 

PROPOSTA N.º 1/DPCA/08-2007: 

 

 «A Prestação de Contas, agora apresentada para aprovação do executivo municipal 

e posterior apreciação pela Assembleia Municipal, é constituída pelos documentos de 

prestação de contas numa óptica orçamental e numa óptica patrimonial e pelo relatório de 

gestão. Estes documentos traduzem assim o balanço da actividade municipal, no decorrer 

do ano de 2006, que corresponde ao primeiro ano de um novo mandato e de um novo 

ciclo de actividade. 

 A incerteza do comportamento de algumas receitas condicionou o planeamento da 

actividade municipal em geral. A verificação da não concretização de receitas significativas 

obrigou a um aprofundamento maior nas decisões de gestão tomadas ao longo do ano. 

Em 2006 acentuou-se a quebra dos meios financeiros disponíveis, tendência que já se 

vinha a registar em anos anteriores. 

    

(Unidade: milhões 

euros) 

 2004 2005 
Variação 

05/04 
2006 

Variação 

06/05 

Total de Receitas 47,2 42,0 -11,0% 39,7 -5,7% 

Saldo transitado ano anterior 7,6 7,7 2,2% 3,2 -58,6% 

Total Disponibilidades 54,8 49,8 -9,2% 42,9 -13,9% 

 

 Analisando os documentos agora apresentados salienta-se: 

1. No capítulo da Receita 

- Foram recebidos 39,7 milhões de euros, de um total previsto de 46,5 milhões 

de euros, correspondendo a uma taxa de execução de 85,4%. 

- Dos valores previstos inicialmente não se concretizaram cerca de 6,8 milhões 

de euros, sendo essencialmente devido aos impostos directos e indirectos. 

- Comparativamente ao ano de 2005, a receita arrecadada diminuiu 5,7%. 

Contribuíram significativamente para esta descida a Derrama s/ IRC (-8%) e os 

Impostos Abolidos (-63,5%). 

- O conjunto dos Impostos Directos (IMI, IMT, Derrama e Abolidos) representa 

49% do total da receita. Regista-se uma evolução positiva comparativamente a 
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2005 do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e do Imposto Municipal sobre 

Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT). 

- As transferências provenientes do Orçamento de Estado, ao abrigo da Lei das 

Finanças Locais, representaram 21,5% do total da receita, não tendo sofrido 

qualquer aumento, em termos absolutos, de 2005 para 2006. 

2. No capítulo da Despesa: 

- A despesa paga em 2006 foi de 41,7 milhões de euros para compromissos de 

43,7 milhões de euros. A taxa de execução de pagamentos correspondeu a 

83,9%. 

- Do total de pagamentos efectuados, 47,6% foram imputados directamente às 

Grandes Opções do Plano e 52,47% destinaram-se ao pagamento de despesas 

de pessoal e despesas não imputadas directamente às Grandes Opções do 

Plano. 

- Relativamente a 2005 a despesa paga foi inferior em 10,5%. 

- Os limites à contracção de despesa impostos às autarquias foram cumpridos, 

tanto ao nível do equilíbrio orçamental, como das despesas com pessoal. As 

despesas correntes foram totalmente financiadas com recurso a receitas 

correntes, gerando ainda uma poupança corrente de 1,8 milhões de euros, 

canalizada para financiamento de despesas de capital. As despesas com 

pessoal foram inferiores aos limites estipulados, situando-se em 47,4% das 

receitas correntes de 2005. O limite é de 75% das receitas correntes do ano 

anterior. 

 Grandes Opções do Plano: 

 De um total previsto de 26,6 milhões de euros, foi paga despesa imputada às 

Grandes Opções do Plano no valor de 19,8 milhões de euros, correspondendo a uma taxa 

de execução de 74,6%. 

 O ano de 2006 marca o início de um novo ciclo autárquico, caracterizado pela 

aprovação de uma nova Lei de Finanças Locais, mais injusta e penalizadora e que, para o 

município de Palmela terá como consequência a redução dos meios financeiros. Reinicia-

se assim, a reprogramação de um conjunto de investimentos que constituem 

compromissos do mandato, reajustando a despesa às expectativas dos recursos 

financeiros futuros. 

 Dos investimentos concluídos ou iniciados, no ano de 2006, será importante salientar 

os seguintes: 

• Remodelação da EB1/JI de Pinhal Novo n.º 2 – 2.ª fase; 

• Construção do refeitório da EB1 de Cabanas; 

• Conclusão das Infraestruturas do B.º Mesquita, Pinhal Novo; 
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• Conclusão do investimento municipal no Sistema de Drenagem do B.º Margaça, 

Marateca;  

• Execução do emissário de drenagem de águas residuais pluviais provenientes 

da Rua António José Marques, Quinta do Anjo; 

• Pavimentação das ruas José Marques e Ricardo Xavier, Quinta do Anjo; 

• Início das obras de Infraestruturas do B.º da Quinta das Flores, Quinta do Anjo; 

• Início das obras do sistema de abastecimento de água aos núcleos rurais de 

Aldeia Nova da Aroeira, Poceirão; 

• Início das obras de reforço do abastecimento de água a Palmela; 

• Início das obras de Infraestruturas e pavimentação da Rua Guilherme Ariolas, 

Cabanas; 

• Centro de Recursos para a Juventude em Pinhal Novo. 

 Para além dos investimentos materiais concretizados ou iniciados em 2006 é 

importante salientar toda a actividade desenvolvida, em parceria com os agentes sócio-

culturais e económicos, nas áreas da Cultura, Educação, Desenvolvimento Económico e 

de Intervenção Social. 

Assim, propõe-se que: 

1. Nos termos do ponto 2.7.3. do D.L. 54–A/99, de 22 de Fevereiro, os resultados 

líquidos obtidos no exercício económico, sejam transferidos para “Resultados 

Transitados”. 

2. Nos termos da alínea e), do n.º 2, do art.º 64, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pela lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, a aprovação do 

documento de Prestação de Contas do Município, relativo ao ano económico de 

2006.» 

 

 Na discussão da proposta sobre a Prestação de Contas – 2006 intervieram: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto cumprimenta a Sr.ª Presidente, Vereadores, 

Técnicos da Câmara Municipal e Membros da Comunicação Social. 

 Refere que, em nome do Partido Socialista, gostaria de agradece aos trabalhadores 

da Câmara que participaram na elaboração do documento de Prestação de Contas, 

documento que revela um trabalho exaustivo por parte de um elevado número de 

trabalhadores.  

 Em tempos, os Vereadores Socialistas disseram que deveria haver transparência na 

gestão dos municípios e para essa transparência contribui em muito este documento de 

Prestação de Contas. Lamenta que um documento desta natureza acabe por ficar 

somente entre os principais responsáveis pela sua elaboração, a comunicação social e 

poucas mais pessoas. Seria interessante que este e outros documentos de gestão, quer 
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autárquica, quer nacional, fossem postos à disposição de todos os cidadãos através da 

internet. 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto, em representação dos Vereadores do P.S., 

efectua a seguinte intervenção: 

 

“Nesta discussão poderíamos nada dizer e remeter para a argumentação que 

usámos em 7 de Dezembro de 2005 quando da apresentação do Orçamento de 2006. 

Infelizmente tínhamos razão naquela altura como tivemos na apreciação das 5 

alterações e 1 revisão que o orçamento sofreu ao longo de 2006. 

Dissemos na altura que o orçamento era injusto, desequilibrado e inconsequente. 

Da injustiça nem vale a pena falar. As assimetrias continuam e se não for a iniciativa 

estatal (construção da Escola 2+3 de Poceirão Marateca e privada (plataforma logística, 

algumas unidades industriais e de turismo e 2 loteamentos previstos) a provocar algum 

desenvolvimento naquela região, não se alimentam esperanças de que a Câmara, nos 

seus orçamentos, faça uma descriminação positiva, a seu favor. 

Do desequilíbrio poderíamos dizer que ao longo das sucessivas alterações só se 

agravou, dado que, se compararmos com o orçamento inicial, subiram as despesas 

correntes e diminuíram os investimentos/despesas de capital como é reconhecido na 

proposta que cita  47,6% dos pagamentos  para as GOPS e 52,47% para despesas de 

pessoal e outras não imputáveis às GOPS ou seja ao investimento. 

Recorde-se que isto significa uma inversão, dado que na prestação de contas de 

2005, 54,3% dos pagamentos foram para as GOPS e 45,7% para outras despesas. Isto é, 

passou-se de uma situação em que se gastava mais em investimentos do que em gastos 

gerais para a situação inversa onde se gasta mais em gastos gerais e menos em 

investimento. 

Significa  uma regressão e portanto um maior desequilíbrio. 

Só poderíamos justificar isto se pensarmos que 2005 foi ano excepcional de 

investimentos eleitorais mas mesmo assim acabaríamos por desvalorizar esse ano porque 

uma tal atitude também é reveladora de desequilíbrio. 

Dizíamos também que era um orçamento inconsequente e de facto não vimos 

consequências positivas, não sentimos nenhuma estratégia de desenvolvimento. 

Mas esta prestação de contas faz luz sobre outros dois problemas: 

Desde logo a tendência para a Câmara de Palmela perder receitas com a 

arrecadação de impostos directos e indirectos. 

A Sr.ª Presidente tem a singular franqueza de afirmar “O ano económico de 2006 

ficou marcado por uma redução significativa das nossas disponibilidades financeira – 

tendência que já se tinha registado em 2005…”. 
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Esta mesma tendência verifica-se na apresentação do orçamento para 2007 que 

espera redução de 68,3% dos impostos indirectos. 

Isto quer dizer que a crise na construção, que se aproxima velozmente da saturação 

do parque habitacional, e a crise económica que afecta desde logo o mercado imobiliário 

determinaram aquela tendência que só se pode esperar venha a agravar-se. 

Quer isto dizer que se está acabar o tempo das vacas gordas que não foi 

aproveitado para um real desenvolvimento do Concelho. 

Palmela, a avaliar pelos orçamentos que discutimos e pelo passado que 

procurávamos rever, é paradigma das oportunidades perdidas. 

Depois realça-se nesta proposta, as descidas da derrama 8% e os impostos abolidos 

63,5% (sisa, contribuição autárquica e outros direitos tributários de que a Câmara é 

beneficiaria não paga mas cuja cobrança é expectável e que entretanto foram abolidos). 

Sabemos que este problema é comum a todas as autarquias mas, para não irmos 

mais longe poderíamos ficar pela vizinha Setúbal onde a vossa camarada presidente 

constata que são devidos à sua autarquia 28 milhões de euros em impostos. 

Daí que teve a sábia ideia de fazer um protocolo com as Finanças, no sentido de 

disponibilizar funcionários da autarquia para colaborarem na arrecadação de impostos 

municipais, salvaguardando a eventual prescrição dos processos. 

Aqui em Palmela, não podendo esquecer a infeliz prescrição de cerca de 600 

processos de contra ordenação, poderiam fazer o mesmo. 

Sabemos que na contribuição especial (taxa da ponte) já funcionam  técnicos da 

Câmara em colaboração directa com as Finanças. 

Sabemos que este executivo pretende ser original mas, neste caso das contribuições 

abolidas, não lhe ficaria mal se, ao menos, copiasse as boas medidas e entendemos que 

esta ideia é óptima e serviria os interesses da autarquia. 

Enfim, estamos perante uma prestação de contas que só pode reconhecer que 

grande parte dos objectivos que se propunha alcançar não foram minimamente atingidos. 

Na introdução do orçamento de 2006 dizia-se que se iriam reduzir custos, 

nomeadamente do funcionamento da autarquia, tais como poupanças nas áreas das 

comunicações, energia e consumíveis. Tal “... permitiria assumir investimentos 

fundamentais e que são compromissos com os cidadãos do Concelho...”. 

 

 Na prestação de contas vemos que: 

 Orçamento 2006 Prestação de Contas 2006 

Horas extraordinárias 361.130,00 697.805,43 

Outros trabalhos 

especializados 

2.573.310,00 3.601.894,00 

Combustíveis e Lubrificantes 642.400,00 660.201,29 
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Comunicações 690.500,00 799.808,28 

Água 20.000,00 23.893,59 

Em compensação as avenças que eram 6 em 2005 passaram para 13 em 2006 e 

propunha-se um investimento de 10.007.424,00 de euros que afinal ficou por 6.374.435,11 

euros. 

Quatro últimas referências para avaliar o desnorte desta gestão, plasmado nesta 

prestação de contas: 

A Câmara gasta 352.682 euros para vigilância de 6 locais. 

A Câmara gasta anualmente, em arrendamento de imóveis, 544.118 euros. Isto é, a 

Câmara já era o 2.º maior empregador do Concelho, agora chegamos à conclusão que 

deve ser o maior arrendatário de imóveis do Concelho. 

Apesar de todas as acções que se fazem e dos gabinetes especializados para o 

efeito os acidentes de trabalho desde de 2004 aumentam assustadoramente: 

Ano N.º de Acidentes 

2004 1.777 

2005 2.328 

2006 4.196 

Apesar de todas as motivações que se fazem e que se dizem fazer, o absentismo 

sobe: 

Ano Dias Perdidos N.º de trabalhadores 

2005 26.209,5 1.055 

2006 26.918,5 1.031 

Isto é, baixa o número de trabalhadores e sobe o abstencionismo. Das duas uma ou 

as chefias não motivam ou a massa laboral está altamente envelhecida e, portanto, sujeita 

a muitas doenças. 

Tínhamos razão quando votámos contra este orçamento, tínhamos razão quando 

votámos contra as numerosas alterações e, portanto, consequentemente entendemos que 

temos razão quando votamos contra esta prestação de contas.” 

O Sr. Vereador Octávio Machado saúda a Sr.ª Presidente, Vereadores, Técnicos 

da Autarquia, Comunicação Social e Munícipes. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que quando se opina sobre a Prestação 

de Contas (e costuma acompanhar o que se passa a nível nacional) os argumentos 

aduzidos são todos iguais.  

Esta Prestação de Contas é consequência lógica daquilo que têm sido as alterações 

orçamentais ao longo do ano 2006. Chega-se à conclusão que as despesas de 

investimento diminuem e as despesas correntes aumentam. 
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O que o preocupa são situações de menor dimensão mas que se traduzem em 

muito, como sejam: o aumento do absentismo, os acidentes de trabalho (duplicaram em 

relação a 2005), as avenças (duplicaram). 

Tal como o Sr. Vereador José Braz Pinto referiu, também reconhece ser a Prestação 

de Contas um documento transparente, claro, para além de um importante instrumento de 

trabalho. 

O reconhecimento da diminuição da produtividade, eficiência e eficácia patente nesta 

Prestação de Contas e o facto de se ter aprovado a alteração à Estrutura Orgânica é 

sinónimo de que se pretende mudar e melhorar. Espera que a nova Estrutura Orgânica dê 

resposta a todos estes problemas e no fundo dê razão àqueles que efectivamente não se 

abstiveram nem votaram contra a mesma. 

 Tem em consideração muitos factores que este concelho vem sofrendo há uns anos 

a esta parte. Palmela é um concelho quase virtual, criou-se um Tribunal que não existe, 

criou-se um Comando Territorial  que não existe, os Centros de Saúde são retirados dos 

PIDDAC’s, (felizmente o último Governo do P.S.D. ainda deixou sem retrocesso a 

possibilidade da construção da Escola EB 2+3 do Poceirão), o aeroporto vai desaparecer 

também. Ouviu o debate na Assembleia da República e sente-se chocado enquanto 

cidadão pelos factores aduzidos na discussão ali realizada. De facto, e já o disse na 

reunião de Câmara realizada em Aldeia Nova da Aroeira que os políticos deste  distrito, 

salvo raras excepções, estão todos muito silenciosos. O concelho de Palmela e o distrito 

de Setúbal são vítimas dos piores PIDDAC’s, e os dois últimos anos foram realmente 

muito penalizantes. Também com  o fim da Costa Azul (Costa Azul que é uma 

referência)... fica com a sensação que há algo que tem de ser muito bem explicado, 

porque será difícil para qualquer cidadão comum perceber o que está a acontecer a este 

concelho e a este distrito. Tendo em consideração que o concelho de Palmela contribui 

com verbas significativas para o Produto Interno Bruto, é pouco visível o que recebe como 

reembolso. 

Acrescenta que as condições em termos de Saúde no concelho são já conhecidas e 

realmente graves. O problema da mobilidade de médicos é também real. Enquanto 

cidadão e enquanto representante de um cargo político está muito preocupado com tudo o 

que está a acontecer ao concelho de Palmela e ao distrito de Setúbal. Não sabe mesmo o 

que terá sido feito para se estar a pagar uma factura tão elevada. 

Refere que não tem razões para mudar o seu voto em relação à apresentação da 

Prestação de Contas. 

Considera ser positivo o reconhecimento da maioria do Executivo de que é preciso 

mudar algo na gestão da Autarquia. É de enaltecer a vontade enorme de querer alterar, de 

querer adaptar a gestão da Autarquia às novas realidades do concelho. 
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É preciso ter igualmente em atenção que o orçamento de uma Autarquia não 

depende só das verbas próprias de impostos, mas também das verbas provenientes das 

transferências do Poder Central. 

A Prestação de Contas apresentada não se revela uma surpresa para ninguém: 

aumentaram as despesas de funcionamento e diminuíram as despesas de investimento. 

Esta é uma consequência normal das alterações que foram feitas ao longo do ano. A sua 

preocupação é direccionada para o funcionamento, como sejam: os acidentes de trabalho 

e o absentismo. Estes pontos têm a ver com a eficácia e a rentabilidade. Contudo, a 

Câmara preocupa-se em mudar, quer melhorar. 

Refere que vai votar a favor da Prestação de Contas, pelo grande contributo que 

este documento presta, pela sua transparência, pela linguagem utilizada. Este documento 

revela-se meritório, e é pelo reconhecimento desse mérito que vai votar a favor. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa saúda a Sr.ª Presidente, Vereadores, 

Membros da Comunicação Social, Técnicos e Público em geral. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que o documento em apreço tem 353 

páginas e não as conseguiu ler todas. Detém-se sempre na introdução que é da 

responsabilidade da Sr.ª Presidente e faz sempre uma analogia entre aquilo que são os 

pressupostos que estão balizados aquando da apresentação do Orçamento, neste caso, 

para o ano 2006 e a Prestação de Contas relativa ao mesmo período. 

Este documento – Prestação de Contas 2006 – revela-se uma constatação daquilo 

que foi a intervenção feita pelos Vereadores Socialistas em Dezembro de 2005 aquando 

da aprovação do Orçamento para 2006. Neste documento constata-se a situação de dèjá-

vu verificada num filme no qual as pessoas podiam avançar 3 dias no futuro, viam o que é 

que acontecia e quando regressavam ao seu lugar de partida já sabiam o que é que se ia 

passar. No documento em apreço percebe-se que há posições que estão perfeitamente 

delineadas e são consubstanciadas em atitudes e princípios. 

Há um aspecto que foi salientado pelos Srs. Vereadores José Braz Pinto e Octávio 

Machado relacionado com a credibilidade que o documento “aparentemente” tem, e este 

“aparentemente” prende-se, como já disse, pelo facto de não ter sido possível ler as 353 

páginas que o compõem. 

No documento não há nada de muito significativo a realçar pela positiva em relação 

àquilo que os Vereadores do P.S. têm vindo a afirmar ao longo do tempo. É possível fazer 

mesmo alguma premeditação, atendendo à forma como a maioria da Câmara Municipal 

vai realizando a gestão. Os princípios têm sido genericamente os mesmos ao longo dos 

anos. Neste mandato autárquico já houve lugar à apreciação de duas Prestações de 

Contas. Uma relativa ao ano de 2005 e esta relativa ao ano de 2006, faltando, para o 

terminus do mandato a apreciação de mais dois documentos desta natureza. A este 
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propósito tem algum receio que, caso não sejam reestruturados e remodelados muitos 

procedimentos/acções se acabe por ficar pelo discurso do dèjá-vu, ou seja, é possível 

fazer-se a previsão daquilo que vai acontecer. 

Os argumentos para a má execução refugiam-se sempre em condicionalismos. (Pelo 

menos referiu-se no documento que o Poder Central transferiu a mesma verba). Contudo, 

há sempre os condicionalismos que são os exógenos e endógenos. Começando pelos 

exógenos são os mais fáceis de superar, porque se critica sempre o exterior e o 

documento tem essa crítica clara. Quando se fala nos endógenos parece que não há 

soluções para ultrapassar as dificuldades. As dificuldades são: uma despesa demasiado 

elevada para aquilo que a estrutura comporta e uma receita que não é compatível com o 

que são as previsões orçamentais e que fica sempre aquém. De referir, também, que 

desde 2000 que as verbas não são gastas na íntegra. Relativamente ao ano em apreço 

fica uma bolsa de 1 milhão e 300 mil euros que é o valor transitado para o ano seguinte. A 

execução do Orçamento fica abaixo do que seria desejável. 

Já na proposta do Orçamento apresentada pela Sr.ª Presidente em Dezembro de 

2005 dizia-se que “(...) ficava aquém das necessidades (...)”. Este “aquém das 

necessidades” é claramente visível na Prestação de Contas, onde por o exemplo, o 

investimento desce drasticamente de cerca de 10 milhões de euros projectados para 6 

milhões de euros executados. Enfim há diversos subterfúgios neste documento que 

denotam que este “fica aquém”, mas este facto não é assumido pela Sr.ª Presidente nem 

pelos restantes Membros do Executivo. Lesam-se os munícipes quando não se realiza 

obra e, neste caso, a questão do investimento está claramente em causa. 

Referia-se que um objectivo era o de “canalizar a maior percentagem de recursos 

financeiros para as Grandes Opções do Plano” – objectivo não atingido. Referia-se que 

teria de existir “um grande esforço de contenção e de redução nas despesas de 

funcionamento” – objectivo não atingido. No ano em apreço só 47,6% das despesas foram 

para as Grandes Opções do Plano ficando 52,4% para as despesas de pessoal e 

despesas não imputadas directamente às GOP’s. Há um fracasso claro no objectivo 

central do Orçamento para 2006 que é plasmado na Prestação de Contas que agora se 

propõe aprovar. Como exemplo: 

- Pretendia-se que a Educação, Saneamento Básico, Abastecimento de Água, 

Cultura, Desporto, Recreio e Lazer “resulte em 62% das GOP” – feita a análise não foi 

atingido este objectivo. 

- Na Educação estava projectada a EB 1/JI n.º 1 e 2 de Pinhal Novo, Cajados, Brejos 

do Assa n.º 1, Lagameças, Palmela n.º 2. Destas seis acções só uma foi realizada. 

Preocupa-o o facto de só se ter realizado uma acção. Contudo, realça que estavam 

orçamentados 3 milhões e 477 mil euros para as seis intervenções e só numa delas 
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gastaram-se 2 milhões 798 mil euros. A diferença que fica para as restantes intervenções 

é reduzida, pelo que julga que algo devia estar mal projectado. 

 - A Cultura estava contemplada com 7,8% do valor total das GOP’s. Esta estimativa 

foi dada aquando da apresentação do Orçamento para 2006, em Dezembro de 2005. 

Comparando este dado com o Orçamento de 2005, cifra-se num resultado francamente 

inferior.  

- No Desporto estava estimado 6,6% do valor total das GOP’s. Mais uma vez se 

comparados estes dados com o que foi efectivamente concretizado, estes ficam muito 

aquém do que estava projectado. 

- No Desenvolvimento Económico – a construção do Mercado Municipal de Pinhal 

Novo e a remodelação do Mercado do Lau eram os dois grandes objectivos que estavam 

presentes em termos do Orçamento para 2006. O Mercado Municipal do Pinhal Novo é 

aquilo que se sabe e a remodelação do Mercado do Lau é também uma miragem. 

Relativamente às Despesas referia-se no Orçamento, aquando da sua 

apresentação, que seriam 16,9 milhões de euros o valor das despesas, o que significava 

36,4% do Orçamento. As Despesas ascenderam a 16,38 milhões de euros, uma diferença 

diminuta de cerca de 400 mil euros. 

- No Investimento, dos 10 milhões previstos realizaram-se  somente 6 milhões. 

A diminuição da taxa de execução do Orçamento mesmo com a realização de uma 

revisão orçamental e cinco alterações orçamentais, ficou-se pelo seguinte: para a Receita 

em 2005 tinha-se previsto 46,7 milhões que ficou pelos 42 milhões de euros, uma 

execução de 89,9% e que diminui para 85,4% em 2006. Ao nível da Despesa previa-se 

46,6 milhões de euros tendo ficado comprometidos 48,5 milhões de euros, o que equivale 

a uma taxa de execução unicamente de 83,9%. Todas as taxas de execução estão abaixo 

daquilo que tem vindo a ser prática na Câmara Municipal. 

Ao nível das GOP’s, relativamente ao Investimento verifica-se o seguinte: dos 32,1 

milhões previstos executaram-se 25,3 milhões de euros, o que equivale a uma taxa de 

execução de 78,7% (em 2005) e dos 26,6 milhões de euros previstos (em 2006) 

realizaram-se 19,8 milhões, o que equivale a uma taxa de execução de 74,6%. Daí que 

aquilo que os Vereadores do P.S. foram afirmando, quer durante a apreciação das GOP’s 

e Orçamento, quer durante as revisões e alterações orçamentais, veio a constatar-se. A 

questão que coloca é a de saber se só os Vereadores Socialistas é que  efectuam este 

diagnóstico; a maioria do Executivo Municipal fará certamente também este diagnóstico  

Não percebe porque razão não se adequa as receitas às despesas. Será por falta de 

dados? Será por ter esperanças de arrecadar receitas especiais? Será por não querer 

assumir que tem de fazer alguns retrocessos em relação a algumas matérias? 
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Eventualmente terá de fazer alguns retrocessos e terá de assumir mais cedo este tipo de 

comportamento. 

Em sua opinião o Plano inicialmente apresentado é “fraco”, e quando o resultado 

desse Plano não atinge sequer o “fraco” que se propunha realizar, fica concerteza muito a 

desejar e ficam os Munícipes do concelho de Palmela lesados. 

A Sr.ª Presidente refere que vai fazer um comentário geral sobre as críticas que os 

Srs. Vereadores fizeram ao documento de Prestação de Contas. Sublinha que quando 

ouve os Srs. Vereadores, e perante a expressão que o Sr. Vereador José Carlos de Sousa 

usou “dèjá-vu”, tem a sensação que poderia dizer o mesmo relativamente às intervenções 

que fazem. 

Mais do que efectuarem uma apreciação concreta ao documento em análise, 

considera que os Srs. Vereadores imaginam um documento ideal. Contudo, o documento 

em análise chama-se Prestação de Contas e reporta-se rigorosamente ao exercício de 

2006. Assim, tem de ser forçosamente estabelecida uma relação entre o documento 

aprovado (Grandes Opções do Plano 2006/2009 e Orçamento 2006) e a sua execução . É 

esta a relação que é feita no documento Prestação de Contas. Não se está a  analisar um 

documento estratégico no qual se plasmam as concepções para o desenvolvimento, ou se 

inscrevem as linhas para o desenvolvimento económico do concelho, ou se referencia a 

capacidade da Autarquia para atrair novos investimentos, ou a maneira como se ordena o 

território do concelho. Não é destas matérias que este documento trata. Está em 

consideração a relação de dois documentos: o primeiro é um documento previsional e 

chama-se Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento, onde se estimam, com base 

em dados concretos, um conjunto de receitas e em função disso se planificam um 

conjunto de intervenções; o segundo é um documento pragmático e chama-se Prestação 

de Contas. A Prestação de Contas é um documento claro, rigoroso e respeita a  lei em 

todos os seus parâmetros. 

Tendo por base o PPI e Orçamento aprovado e comparando-o com a Prestação de 

Contas as questões que se podem colocar são: 

-  Se houve algo que tenha sido mal executado; 

- Se os recursos foram mal aplicados; 

-  E onde é que os recursos foram mal aplicados. 

Esta é a análise que os Srs. Vereadores devem fazer em sede de apreciação da 

Prestação de Contas. 

Refere não retirar importância ás questões marginais, apresentadas  pelos Srs. 

Vereadores relativamente ao Orçamento. Considera muito importante que na actividade 

municipal se tenha em consideração como é que a organização está a evoluir e como é 

que se está a comportar o efectivo humano. É verdade que estão a ser tomadas medidas 
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para que nos aspectos menos conseguidos se venham a obter melhores resultados, como 

sejam: menos acidentes de trabalho, maior assiduidade, maior produtividade, ou seja, 

encontrar as melhores condições para a concretização dos objectivos propostos em sede 

de elaboração do PPI e Orçamento. O documento em apreço é rigoroso na medida em 

que compara o documento previsional com o plano efectivamente executado.  

É importante confirmar se os pressupostos apresentados no PPI e Orçamento estão 

plasmados nos resultados agora apresentados. A atribuição de prioridades  à Educação, 

Saneamento, Transportes e Comunicações, dada nos documentos iniciais, foi mantida e 

verifica-se isso da leitura da Prestação de Contas.. Observado o relatório de gestão 

verifica-se que o nível de execução na Educação foi de 80,5%,  o Saneamento atingiu 

81% e os Transportes e Comunicações 70,2% . 

Atendendo aos recursos que a Autarquia dispôs, considera que a Câmara Municipal 

fez bem o que se propôs realizar. 

No capítulo do Orçamento previu-se uma receita que não se conseguiu realizar e 

nesta medida pode-se questionar onde terá sido o desvio. Efectivamente previu-se, de 

acordo com os orçamentos anteriores e de acordo com o que a lei impõe, um conjunto de 

disponibilidades provenientes dos chamados impostos abolidos (antiga contribuição 

autárquica e sisa). Recorda que no ano de 2004, o Município recebeu 11,2 milhões de 

euros nesta rubrica, no ano de 2005 recebeu 4,6 milhões de euros nesta mesma rubrica. 

Ditam as regras do Pocal que o valor a projectar para o ano seguinte seja a média 

aritmética destes valores, pelo que se estimou o valor de 5,6 milhões de euros nos 

impostos abolidos. Sucede que estes impostos não se confirmaram e efectivamente 

realizou-se o valor de 1,7 milhões de euros, o que significa uma quebra de 3,9 milhões de 

euros. 

Nos impostos indirectos, cuja principal rubrica são as taxas provenientes dos 

loteamentos e obras, previram-se 6,6 milhões de euros de receita, dos quais 5 milhões de 

euros eram referentes a um único loteamento. Analisaram-se os processos que estavam 

em curso nos serviços e programou-se aquilo que se seria possível executar. Contudo é 

evidente que a concretização final depende das opções, dinâmicas e razões de cada 

empresa. As previsões tiveram em conta princípios como o da prudência, da 

sustentabilidade, da razoabilidade do comportamento da receita, mas evidentemente que 

em orçamento nenhum pode haver certezas absolutas. Face a esta alteração na 

arrecadação da receita como é que o Município se comportou? Como é que se comportou 

a gestão face à realidade com que se viu confrontada? Quais foram os condicionalismos e 

opções que se fizeram? Estas são questões que considera essenciais para serem 

avaliadas no âmbito da Prestação de Contas.   
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Refere que há vários anos que a Câmara de Palmela tem um protocolo celebrado 

com as Finanças, na medida em que são disponibilizados trabalhadores da Autarquia às 

Finanças para procederem à arrecadação da receita que cabe ao Município. Esta medida 

é praticada há muitos anos. 

Não querendo referir-se a exemplos concretos de outros Municípios tem a referir que 

há quem faça outras opções, nomeadamente, a opção chamada de “fuga para a frente” ou 

a opção chamada de “quem vier atrás que feche a porta”. Este tipo de comportamento 

numa Autarquia significa irresponsabilidade, falta de rigor, diminuta preocupação quanto à 

sustentabilidade. A “fuga para a frente” teria sido continuar a agir como se as receitas 

estivessem a realizar-se de acordo com o previsto e o resultado final seria um saldo 

negativo de 6,8 milhões de euros. 

Que medidas foram então tomadas pela Câmara Municipal quando se verificou uma 

quebra na arrecadação da receita? Imediatamente refez-se a orientação e colocaram-se 

prioridades aos serviços, com ponto assente de que não se podia chegar ao final do ano 

com o futuro comprometido ou com saldo negativo. Garantiu-se o princípio da 

sustentabilidade e transitou-se com um saldo de 1,2 milhões de euros. Se  fosse 

executado  o plano de actividades inicial ter-se-ia passado com um saldo negativo. Caso 

não se tivesse reprogramado a actividade o Município entrava em duas situações de 

ruptura: o desrespeito pela lei ao aumentar e ultrapassar os níveis de endividamento e 

violava-se o princípio da sustentabilidade financeira  

É de opinião que estas são as opções que têm de ser verdadeiramente avaliadas. O 

comportamento do Executivo tem de ser aferido no documento agora em avaliação – 

Prestação de Contas -. Este relatório permite verificar que se manteve o princípio do rigor. 

. Era inevitável que a repercussão da situação da quebra na receita se traduzisse 

num corte no investimento, pois o volume de quebra de receitas não era compatível com 

cortes em outras despesas, muito embora isso também tivesse sido feito. 

 Sublinha que a Câmara Municipal de Palmela é um Município equilibrado onde as 

despesas com Pessoal estão muito aquém dos limites legais. 

Neste contexto conseguiu-se estabelecer uma orientação aos serviços e conseguiu-

se, ainda que em valores não muito significativos, continuar a conter despesas. Há 

despesas no funcionamento da Autarquia que foram reduzidas neste contexto. É curioso 

verificar que o maior aumento  das despesas com Pessoal respeita a medidas que nada 

têm a ver com decisões da Câmara, mas sim com decisões externas. Refere-se 

concretamente ao aumento da Segurança Social (de 36,8%), resultado do aumento da 

contribuição para a Caixa Geral de Aposentações, e também ao aumento das despesas 

com Saúde e de reembolso à ADSE. No que respeita a medidas emanadas pela Câmara 

Municipal registou-se uma quebra nas despesas com trabalho extraordinário (diminui 
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30,5% no ano de 2006 comparativamente com o ano de 2005). Neste contexto concreto 

verifica-se que a maioria do Executivo Municipal e os Vereadores que detêm Pelouros 

contribuíram para uma gestão de sustentabilidade. 

O Sr. Vereador Adilo Costa saúda os presentes. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que apesar da redução, das receitas, a Câmara 

Municipal e este Executivo atingir os objectivos que se propunha. 

Numa análise às Grandes Opções do Plano verifica-se o seguinte: 

- As Funções Gerais registam uma taxa de execução de 72,3%; 

-  Os Sistemas de Informação têm uma taxa de execução de 84,55%; 

- A Qualidade e Modernização têm uma taxa de execução de cerca de 80%; 

- Os Seguros de Bens Municipais e dos Funcionários (esta era também uma 

estratégia da Autarquia) atinge uma taxa 95%; 

- A Protecção Civil e Luta contra Incêndios atingem uma taxa de 70%; 

- A taxa de execução na Educação é de 80,48%; 

- A Construção e Ampliação do Parque Escolar obtiveram uma taxa de execução 

de 74,8%; 

- A Beneficiação, Conservação e Apetrechamento das Escolas do Ensino Básico 

regista uma taxa de 79,76%; 

- A Acção Sócio-Educativa e Pedagógica registam uma taxa de 84,78%; 

- A Acção Social Escolar e Transportes registam uma taxa de 85,48%; 

- A Saúde Ocupacional regista uma taxa aproximada de 64%. Por aquilo que é 

dado a conhecer das transferências de competências do Governo para as 

Autarquias os Municípios vão ter uma intervenção diferente em termos de 

saúde; 

- A Segurança e Acção Social registam uma taxa de 72,8%. No projecto “Ajudar 

a Crescer” a taxa é igualmente elevada de 72,8%; 

- O Saneamento atinge uma taxa próxima dos 81%; 

- A taxa global no Abastecimento de Água é de 51%. Estão em curso várias 

empreitadas no âmbito do Abastecimento de Água, nomeadamente, a obra em 

Aldeia Nova da Aroeira e o reforço do abastecimento de água a Palmela 2.ª 

fase. Está em execução o projecto do abastecimento de água ao Centro 

Histórico. Proximamente vai avançar-se com o reforço do abastecimento de 

água em Pinhal Novo. Existem muitas acções em curso, até porque há muito 

trabalho interno a ser feito pelos Técnicos da Câmara Municipal. Por exemplo, 

o projecto para o Mercado do Lau foi executado internamente, faltando o 

projecto relativo às especialidades. O Mercado do Lau, assim como o Mercado 

do Pinhal Novo estão em igualdade de circunstâncias com outras obras que 
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havia intenção de realizar, mas que houve necessidade de atrasar , porque 

foram cerca de 6,8 milhões de euros a receita que não deu entrada.  

O Sr. Vereador Adilo Costa continua a sua intervenção nos seguintes termos: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto pode dizer que a maioria do Executivo Municipal 

exerce uma gestão injusta, desequilibrada e inconsequente. É uma opinião do Sr. 

Vereador, mas nunca poderá, concerteza, acusar o executivo de irresponsável,. A gestão 

é realizada tendo sempre por base as verbas disponíveis. E em presença da 

impossibilidade de arrecadação da receita no valor de 6,8 milhões de euros, houve que 

realizar “cortes” em muitas acções, projectos e obras, houve que reprogramar, refazer, 

reorientar, e a maioria da Câmara Municipal não se arrepende destas medidas. 

Relativamente à intervenção do Sr. Vereador José Braz Pinto acerca do absentismo, 

esclarece que são englobados neste capítulo as faltas por maternidade e paternidade, 

assistência aos familiares, falecimento de familiares e casamento. Houve muitas faltas por 

motivo de maternidade e paternidade e este é um aspecto salutar, na medida em que o 

exercício da maternidade e paternidade deve ser valorizado. 

Relativamente à intervenção do Sr. Vereador José Carlos de Sousa, refere que as 

questões endógenas têm sempre um relacionamento exógeno. As taxas calculadas no 

âmbito dos licenciamentos não foram inventadas, e referem-se à média dos últimos anos e 

a situações concretas conhecidas na Câmara. O Município não domina a crise, a crise é 

nacional e reflecte-se em todo o País, incluindo no Município de Palmela. 

As avenças não apresentam nenhum valor exagerado. de 609 mil euros passou-se 

para 628 mil euros. Atendendo à taxa de inflação não há acréscimos exagerados. 

No número de trabalhadores regista-se um decréscimo, situação que está em querer 

vai continuar a acontecer. 

O facto de no passado ter havido problemas na área das contra-ordenações , na sua 

opinião é injusto continuar-se a insistir neste aspecto, na medida em que a fiscalização 

está a exercer as suas funções. No que respeita aos processos de contra-ordenação em 

curso os números estão referidos no documento em análise. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere-se à intervenção do Sr. Vereador Adilo 

Costa sobre o facto de a Câmara não dominar a quebra das receitas dizendo que mesmo 

a Sr.ª Presidente na introdução à Prestação de Contas menciona: “(...) O ano económico 

de 2006 ficou marcado por uma redução significativa das nossas disponibilidades 

financeiras – tendência que já se tinha registado no ano de  2005 (...)”. Provavelmente 

mandava a prudência que os valores calculados, no âmbito da arrecadação de receitas 

fosse mais contido. A forma como as GOP’ e Orçamento foram apresentados levou a que 

se criassem expectativas aos munícipes que na realidade não puderam ser realizadas. É 

necessário que no futuro exista maior previsibilidade na elaboração deste documento de 
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gestão. Depois de ouvir o Sr. Vereador Adilo Costa falar, lembra-se da teoria do optimista / 

pessimista e, provavelmente o Sr. Vereador Adilo é optimista e considera que, apesar de 

tudo, ainda se realizaram muitas intervenções. Contudo, a sua opinião é contrária, e 

considera que se deixaram de fazer muitas acções e obras. São duas visões distintas. 

Acrescenta que, a Sr.ª Presidente referiu na sua intervenção que a análise devia ser 

feita à forma como tinha sido executado o trabalho da Câmara. Contudo, o documento em 

apreciação é de análise orçamental, e não é um documento de funcionamento. No âmbito 

da análise orçamental existe uma execução orçamental que tem na base uma 

determinada estratégia, e é forçosamente a estratégia o ponto fulcral. É a estratégia que 

permite funcionamentos orçamentais. 

Numa sua intervenção anterior teve ocasião de dizer que previa que no futuro não se 

registassem melhoras, e havia mesmo a forte previsão que as pretensões para a 

execução de novos loteamentos viessem a decrescer ou mesmo a parar, porque a 

construção vai abrandar. Este será um rendimento a menos que as Autarquias vão  ter. Se 

calhar, teria sido necessário há uns anos terem-se criado novas dinâmicas, na previsão de 

que estes recursos iriam diminuir drasticamente ou mesmo desaparecer. 

Refere que o Sr. Vereador Octávio Machado já tem dito que uma das situações que 

está mal é a Ota. Provavelmente se a previsão do aeroporto fosse recair sobre o Poceirão, 

a previsão que tem sobre a diminuição ou mesmo o desaparecimento da construção de 

loteamentos ia-se começar a verificar. E provavelmente a construção da plataforma 

logística prevista para o Poceirão vai contribuir para acarretar mais uma série de 

construção. Estas são dinâmicas que não partiram da Câmara, mas sim da dinâmica de 

outros sectores. Contudo, é de opinião que o Município deve fazer um esforço para 

averiguar as possibilidades destas novas estratégias com o objectivo de o concelho 

conseguir recuperar da crise que está a viver e que é generalizada. 

A Sr.ª Presidente refere, e com muita razão, que o orçamento é um instrumento 

previsional, mas possivelmente nessa previsão deu-se um passo maior do que aquele que 

podia ser efectivamente dado. 

É de opinião que o Executivo da Câmara deve, no futuro, preocupar-se com 

estratégias que levem a que haja uma menor dependência dos impostos indirectos. Estes 

impostos somam uma verba muito grande, mas é uma verba que está em profunda 

recessão. 

Em relação ao absentismo, recorda-se que os professores ficaram indignados (e 

talvez com razão), por as faltas por maternidade e outras contribuírem para não serem 

professores titulares. Talvez não seja muito correcto, neste relatório de Prestação de 

Contas, incluir as faltas por maternidade no absentismo. Havia concerteza que fazer uma 

redefinição do que é absentismo. O absentismo apresentado no documento pode também 
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estar relacionado com o aumento dos acidentes de trabalho. Deixa o pedido para que em 

próximos relatórios possa ser mais explicita a informação acerca desta matéria. 

Está em querer que cada Membro do Executivo já tem as suas posições bem 

definidas acerca da Prestação de Contas. Agradece a paciência que tiveram em escutá-lo. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que já tem “sonhado” como seria o 

concelho de Palmela com um novo Centro de Saúde no Pinhal Novo – lado sul - 

construído, com um novo Centro de Saúde para Quinta do Anjo, com um Complexo 

Desportivo, com um Tribunal, com um Comando Territorial Independente que permitiria o 

projecto de Escola Segura. Uma das alternativas ao aeroporto da Ota era a zona das 

Faias ou do Poceirão o que permitiria para o concelho uma cidade aeroportuária. E no seu 

“sonho” existe também para este concelho uma plataforma logística, um reforço turístico 

das potencialidades da Costa Azul, um pavilhão para as Escolas Secundárias... Mas 

acordou do “sonho” e verifica que não é assim. Efectivamente têm-se deixado de realizar 

muitas intervenções/obras. Este concelho poderia ser outro. 

A Sr.ª Presidente refere que contando com o Sr. Vereador Octávio Machado e 

consigo própria já são dois a sonhar com o concelho de Palmela. 

A propósito da intervenção do Sr. Vereador Octávio Machado, a Sr.ª Presidente 

refere que embora esta discussão não esteja propriamente relacionada com a Prestação 

de Contas, é uma discussão que considera saudável e  que deve ser partilhada com a 

população do concelho de Palmela. Quando estiverem concretizadas algumas das acções 

que o Sr. Vereador mencionou a população do concelho de Palmela terá indiscutivelmente 

mais qualidade de vida, mais alternativas em diversas áreas, mais emprego. É preciso 

saber que não se pode ter “sol na eira e chuva no nabal”. Deixa esta pequena nota como 

reflexão sobre o que se quer do concelho de Palmela e para o concelho de Palmela. 

Considera fascinantes as discussões que envolvem o território do Município de 

Palmela, até porque confirmam a centralidade deste concelho, a sua importância, os seus 

recursos naturais, as suas acessibilidades, as suas potencialidades. Salienta que há, 

contudo, opções que alteram significativamente o futuro de todos, nomeadamente das 

populações da zona rural do concelho. Estes assuntos vão ter de ser discutidos pela 

Câmara Municipal. Quando se fala em aeroportos e cidades aeroportuárias fala-se da 

transformação radical dum território. Esta não é a discussão no âmbito da Prestação de 

Contas, mas o Executivo Municipal terá de fazer uma reflexão abrangente e estratégica 

sobre estas matérias e, ainda que possam ter visões diferentes, terão de se unir em torno 

do que for melhor para o futuro do concelho. Esta discussão tem necessariamente de ser 

partilhada com a população do concelho. 

Relativamente ao documento Prestação de Contas – 2006, a Sr.ª Presidente tece 

as seguintes considerações: 
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- As despesas no âmbito das “avenças” somaram, em 2005, o valor de 609.000 

euros contra os 628.000 euros despendidos em 2006. A alteração não é 

significativa. 

-  As despesas correntes registam um crescimento de 2,7%, quando a inflação 

relativa ao mesmo período é de 3,1%, o que significa que o aumento das 

despesas correntes da Câmara de Palmela  foi inferior à taxa de inflação. 

- Ainda no âmbito das despesas correntes existe uma verba significativa afecta a 

uma actividade – tratamento de águas residuais que faz parte de um dos 

objectivos do Plano: o saneamento. Nesta rubrica foram gastos em 2006 cerca 

de 1,4 milhões de euros, sendo de salientar que relativamente ao orçamento do 

ano anterior o valor é de 1 milhão de euros a mais.  

- As despesas correntes que os Srs. Vereadores tanto enfatizaram como se a 

“máquina” da Câmara Municipal perdesse a eficácia e a eficiência foram, em 

2005, de 33,2 milhões de euros e, em 2006, somaram 34,1 milhões de euros, 

não chegando a ter um aumento de um milhão de euros, aumento inferior ao da 

inflação registada. É preciso ter em atenção estes valores. Considera que com 

os recursos disponíveis se fez uma gestão extremamente correcta. Ainda 

assim, poder-se-á colocar a questão se as acções realizadas pelo Município 

correspondem às necessidades do concelho de Palmela. A esta questão terá 

necessariamente de responder que as necessidades do concelho de Palmela 

requerem e exigem uma muito maior capacidade de investimento não só da 

Câmara Municipal, como já foi referido pelos Srs. Vereadores, mas também, 

das entidades competentes da Administração Central. As necessidades do 

concelho de Palmela passam pela assumpção de outras estratégias. Nesta 

medida, não pode estar de acordo com estratégias que retiram qualidade de 

vida às pessoas. Por exemplo, não se permite às pessoas que se desloquem 

em transportes públicos, porque com a privatização das empresas a lógica 

central foi a do lucro. Assim, há cada vez mais um maior número de pessoas 

sem acesso aos transportes públicos. A estratégia do Governo é mais uma vez 

penalizadora para o concelho de Palmela. São os tais factores exógenos que 

existem. A nova Lei das Finanças Locais teve mérito num aspecto muito 

concreto: o de recolocar a C.M.P. e outras Câmaras Municipais na sua 

verdadeira situação, devolvendo-lhes a capacidade de endividamento real. A 

nova Lei das Finanças Locais corrigiu finalmente, neste aspecto a Lei do 

Orçamento de Estado.  

- Sobre a intervenção do Sr. Vereador José Braz Pinto de que os impostos 

indirectos estão em recessão, coloca a pergunta, de quais as alternativas 
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existentes para as Câmaras Municipais. No caso da Câmara de Palmela, no 

ano em análise manteve-se a receita proveniente do Orçamento de Estado, 

contudo, no ano de 2007, essa verba diminuiu. A Lei do Orçamento de Estado 

penaliza Municípios como o de Palmela que registam baixos índices de 

ocupação. As verbas provenientes do Orçamento de Estado são muito baixas. 

Opina que não há estratégias que possam permitir aos Municípios encontrar 

outras fontes de receitas. Quando se procura potenciar o investimento privado 

tem de se atender às regras legais e transparentes que a lei e a ética exigem. 

Aliás, longe do Executivo Municipal está, qualquer outro tipo de financiamento 

ou de comparticipação dos investimentos no Município que não sejam aqueles 

que estão plasmados na lei.  

- A opção que defende é a de gerir rigorosamente com os instrumentos  e com 

os recursos que estão à disposição. 

A Sr.ª Presidente dá por concluída a discussão sobre este ponto da Ordem do Dia. 

 

Submetida a proposta – Prestação de Contas - 2006 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. 

 

II – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E TURISMO 

 

Pela Sr.ª Presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

PONTO 3 – Atribuição de Subsídio à Associação das Festas de Palmela: 

 

PROPOSTA N.º 1/DDET-DT/08-2007: 

 

 «A 45.ª edição consecutiva da Festa das Vindimas realizar-se-á de 30 de Agosto a 4 

de Setembro de 2007, organizada pela Associação das Festas de Palmela. 

 A Festa das Vindimas é o certame dedicado ao vinho de maior representatividade e 

dimensão do Concelho de Palmela, atraindo anualmente à Vila de Palmela milhares de 

visitantes. 

 Do rico e variado programa das festas fazem parte algumas iniciativas 

características, como é o caso do Cortejo dos Camponeses e das Vindimas, da Pisa da 

Uva e Benção do Mosto e do Simulacro de Incêndio do Castelo, a par de outras iniciativas 

de carácter lúdico, como os espectáculos musicais, animações infantis e desportivas. 
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 Face ao exposto, e de forma a fazer face às despesas inerentes à organização desta 

iniciativa, propõe-se, ao abrigo do disposto na alínea b), do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição 

de um subsídio no valor de 50.000,00 € (cinquenta mil euros) à Associação das Festas de 

Palmela. Este subsídio deverá ser repartido em duas tranches, de 15.000,00 € (quinze mil 

euros) e de 35.000,00 € (trinta e cinco mil euros), respectivamente, devendo a primeira ser 

disponibilizada de imediato, de forma a satisfazer alguns compromissos financeiros 

urgentes, e a segunda durante o mês de Junho.» 

Na discussão da proposta de Atribuição de Subsídio à Associação das Festas de 

Palmela numerada 1/DDET-DT/08-2007intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto saúda o facto de este ano a verba proposta atribuir 

à Associação das Festas de Palmela, no âmbito da realização da Festa das Vindimas, ser 

igual à que foi atribuída o ano passado. 

Refere que a Sr.ª Presidente terminou a discussão do ponto anterior a falar de 

estratégias . Também, no caso concreto desta proposta se deve falar em estratégias. 

Defende que a Festa das Vindimas devia pautar-se por ser a “Festa dos Vinhos”. 

Embora sabendo que a responsabilidade da Festa é da Comissão de Festas, , 

defende que a Câmara Municipal, na qualidade de patrocinadora, poderia firmar alguns 

conselhos, indicações e sugestões à Comissão Organizadora da Festa. 

Em várias reuniões de Câmara, houve já oportunidade para falar acerca do que é 

hoje a Festa das Vindimas. A Festa das Vindimas está cada vez mais confinada a uma 

feira anual em que a problemática dos vinhos se fica quase pela classificação zero. 

Significa esta classificação que a problemática dos vinhos e da vitivinicultura não é 

abordada como devia ser num certame desta natureza. 

Entende que uma das estratégias de crescimento do concelho de Palmela devia ser 

a de divulgar e fazer com que os vinhos deste concelho sejam cada vez mais uma fonte de 

riqueza.  

Faz votos para que de facto a Associação das Festas de Palmela possa pensar em 

desenvolver dinâmicas que englobem associações de produtores vitivinícolas e demais 

entidades ligadas a este sector. Faz votos para que esta Associação tenha o propósito de 

fazer algo de diferente e reconduza a Festa das Vindimas para aquilo que terá certamente 

sido o objectivo com que foi criada: a divulgação das práticas usadas no âmbito da 

vitivinicultura. 

É preciso recolocar esta Festa numa visão da defesa da vitivinicultura do concelho 

de Palmela. 
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O Sr. Vereador Octávio Machado refere que já efectuou em anteriores ocasiões 

intervenções sobre a Festa das Vindimas. Efectivamente é necessário e fundamental uma 

reflexão sobre o que se pretende: se uma festa ou uma feira. 

Passou-se mais um ano e não aconteceu a tomada de nenhuma medida que 

pautasse pela definição clara e objectiva do que deve ser a Festa das Vindimas. 

Desde logo partilha da opinião aqui expressa de que a Autarquia como patrocinadora 

podia sensibilizar a Comissão de Festas no sentido de se recuperar aquilo que são as 

suas raízes e o pensamento daqueles que lhes deram início, ou seja, a promoção e 

divulgação desta riqueza que é o vinho deste concelho. 

Chegou-se ao ponto de na Festa das Vindimas nem sequer se realizar uma prova de 

vinhos, o que não faz qualquer sentido. Preocupa-se sobremaneira com os custos-

benefícios. Não tem dúvidas que o investimento da Autarquia (que é dinheiro dos 

contribuintes) não se traduz de maneira nenhuma num benefício para os vinhos da região. 

Promove-se o vinho Moscatel, mas este corresponde somente a 5% da riqueza dos 

agricultores deste concelho. Aquilo que são as verdadeiras potencialidades dos vinhos do 

concelho de Palmela, de que todos se orgulham e pelas quais se felicita os produtores 

pelos prémios conquistados, não vê esse prestígio ser traduzido ou manifestado na Festa 

das Vindimas. 

Deseja que este ano não se repitam cenas desprezíveis como aquelas que se 

passaram no ano passado em que foram postas em causa pessoas e departamentos que 

têm feito um trabalho inexcedível na protecção e na salvaguarda de pessoas e bens. Esta 

proposta faz referência ao simulacro de incêndio do Castelo. Quanto a si queria ver bem 

definidas todas as questões a este propósito no sentido de zelar para que situações 

desagradáveis, como já sucedeu no passado, não se voltem a repetir. Gosta muito de 

assistir ao fogo de artifício, mas gosta muito mais de poder apreciar as zonas envolventes 

ao Castelo. 

Acrescenta que deve ser discutida a essência da Festa das Vindimas: o vinho e a 

vinha da região de Palmela e não transformar como principal evento da Festa uma sessão 

de fogo de artifício.  

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que comunga das ideias expressas pelo Sr. 

Vereador Octávio Machado Está inteiramente de acordo de que não se deve criar a 

expectativa de que a Festa das Vindimas é só o fogo de artifício. É sem dúvida bonito, 

mas tem perigos e todo o cuidado é pouco. Não se vai destruir a riqueza que o concelho 

tem só por capricho ou para assistir a um espectáculo bonito. 

Relembra que numa reunião anterior, o Sr. Vereador Octávio Machado alertou para 

o facto de que a localização do espaço para a largada de touros não dever ser em frente 

ao Quartel dos Bombeiros, devido à mobilidade que estes necessitam ter para responder 
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às emergências. Opina que a Câmara Municipal deve actuar no sentido de esta situação 

ser acautelada. 

A Sr.ª Presidente refere que a C.M.P. não manteve, este ano, o conjunto dos apoios 

à Festa das Vindimas. Há cortes significativos na medida em que a Câmara não atribuia 

somente o subsídio. Havia igualmente um conjunto de apoios de vária ordem, que este 

ano são “cortados”. 

Realça que a Festa das Vindimas é uma festa muito antiga e com muitas tradições. 

Partilha das preocupações dos Srs. Vereadores, nomeadamente, no que diz respeito 

aos cuidados a ter no âmbito da segurança e do fogo de artifício, do espaço destinado à 

festa e localização dos equipamentos, da necessidade de ponderação sobre o que deve 

ser o seu objectivo primeiro (uma festa para a promoção do vinho) . Todas estas 

preocupações devem ser colocadas. É da opinião, que devem ser veiculadas e 

transmitidas à Associação das Festas de Palmela. Considera contudo, não se dever ter 

uma visão negativa sobre o trabalho e as motivações das pessoas envolvidas na 

concretização e organização da Festa ., Apesar de todas as dificuldades a que têm de 

fazer frente, palmelenses e forasteiros unem-se e fazem desta iniciativa um grande 

acontecimento há 46 anos. Este aspecto também deve ser valorizado. A transmissão das  

preocupações expressas pelo Executivo nesta reunião não deve desmerecer aquilo que 

tem sido feito ao longo de todos estes anos e que é o resultado dum grande esforço das 

pessoas e das populações. . 

 

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

minuta. 

 

PONTO 4 – Atribuição de Subsídio à Associação Regional de Criadores de 

Ovinos Leiteiros da Serra da Arrábida – ARCOLSA: 

 

PROPOSTA N.º 2/DDET-DT/08-2007: 

 

 «A 13.ª edição consecutiva do Festival do Queijo, Pão e Vinho realizar-se-á nos dias 

4, 5 e 6 de Maio de 2007, nas instalações da ARCOLSA, em S. Gonçalo, freguesia de 

Quinta do Anjo. 

 Este ano o Festival do Queijo, Pão e Vinho será organizado por uma comissão 

composta pelos habituais parceiros desta iniciativa e coordenada pela ARCOLSA – 

Associação Regional de Criadores de Ovinos Leiteiros da Serra da Arrábida. Esta opção 

organizativa tem por objectivo principal gerar dinâmicas que contribuam para a 

sustentabilidade e engrandecimento deste importante certame do nosso concelho. 
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 Para além dos habituais produtores de queijo, pão, vinho e doçaria da região, o 

Festival contará este ano com a participação de várias entidades e empresas, cuja 

actividade se enquadra na temática do certame, contribuindo desse modo para a 

diversificação da oferta e reforço do prestígio deste evento, que atrai ao nosso concelho 

milhares de visitantes. 

 Face ao exposto, e de forma a fazer face às despesas inerentes à organização desta 

iniciativa, propõe-se, ao abrigo do disposto na alínea b), do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/2002 de 11 de Janeiro, a atribuição 

de um subsídio no valor de 13.000,00 € (treze mil euros) à ARCOLSA – Associação 

Regional de Criadores de Ovinos Leiteiros da Serra da Arrábida. Este subsídio deverá ser 

repartido em duas tranches, de 5.000,00 € (cinco mil euros) e de 8.000,00 € (oito mil 

euros), respectivamente, devendo a primeira ser disponibilizada de imediato, de forma a 

satisfazer alguns compromissos financeiros urgentes, e a segunda durante o mês de 

Abril.» 

 

Na discussão da proposta de Atribuição de Subsídio à Associação Regional de 

Criadores de Ovinos Leiteiros da Serra da Arrábida – ARCOLSA numerada 2/DDET-

DT/08-2007 intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que nutre o maior respeito pelos 

cabanenses. Não tem dúvida que o principal número de criadores de ovinos, panificadores 

e o principal número de adegas está centralizado na Quinta do Anjo. 

Está em querer que a transferência do local deste Festival, de Quinta do Anjo para 

Cabanas, está relacionado com o terrível desastre que sofreu o Quintajense. Lamenta que 

a festa seja deslocada. Segundo notícias que lhe transmitiram, parece que houve 

desinteresse de alguns quintajenses pela festa, devido à deslocação da mesma. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que o Festival do Queijo, Pão e Vinho da 

Quinta do Anjo tem sido motivo de preocupação, principalmente desde a queda do 

pavilhão do Quintajense. A partir dessa altura as pessoas envolvidas mostraram algumas 

preocupações não só relativamente ao evento, mas também quanto à participação da 

Câmara face aos cortes orçamentais. 

Foram muitas edições do Festival a realizar-se sempre no centro da aldeia de Quinta 

do Anjo. Haverá, naturalmente, sempre obstáculos a ultrapassar no sentido de aceitar a 

mudança do local da festa. Deseja que esta deslocação não tire a identidade ao Festival. 

Refere que a ARCOLSA representa mais do que os ovelheiros de Quinta do Anjo, e 

os ovelheiros de Quinta do Anjo têm manifestado alguma relutância no seu envolvimento 

na festa deste ano, até porque a Câmara de Palmela investe e comparticipa para a 
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promoção dos produtos desta região. Salienta que deve ficar bem firmado que a Quinta do 

Anjo é e deve continuar a ser a “rainha do queijo de Azeitão”. 

Há um perigo evidente na deslocação do Festival e no facto desta Associação em 

gerir o evento, porque os outros Municípios (Sesimbra e Setúbal) não comparticipam, nem 

se envolveram nesta promoção. É defensor que a Quinta do Anjo seja reconhecida como a 

“rainha do queijo de Azeitão”. Os “palmelões”, “montanhões”, “pinhalnovenses” e 

“caramelos” têm um orgulho muito próprio e são sensíveis a estas questões. É esta 

postura que faz com que este concelho seja diferente no seu envolvimento cultural. 

Seria de facto agradável e interessante ser capaz de aproveitar este infortúnio da 

mudança de local para vincar bem forte que a Quinta do Anjo é a “capital do queijo de 

Azeitão”. 

A Sr.ª Presidente refere que, o Festival do Queijo, Pão e Vinho se realiza pela 13.ª 

edição. Do número total de edições  realizou-se somente dois anos com recurso ao 

pavilhão do Quintajense.   

O Festival sempre se confrontou com dificuldades de espaço na aldeia de Quinta do 

Anjo. Todos os anos se viviam os mesmos problemas. A solução foi sempre a do recurso 

ao aluguer de tendas. 

No passado houve uma Comissão Organizadora que integrou representantes dos 

produtores com o objectivo, à semelhança de outras festas do concelho, de constituir uma 

Associação que pudesse realizar a iniciativa. O Festival do Queijo, Pão e Vinho era a única 

iniciativa no concelho que continuava a ser organizada pela C.M.P. e, contrária à lógica 

que a Autarquia tem vindo a preconizar noutras iniciativas do concelho. A Câmara de 

Palmela teve ocasião de expressar que era o último ano que o Município organizava 

directamente a iniciativa, mas que continuaria a colocar todo o empenho no evento, 

pretendendo-se, que fosse constituída uma Comissão. A Comissão foi efectivamente 

constituída este ano, muito embora com algumas baixas provocadas pelos receios que os 

produtores têm manifestado por força da intervenção conhecida da ASAE (Autoridade de 

Segurança Alimentar e Económica). Não se pode ignorar que muitos destes produtores 

utilizam uma base artesanal para fabrico dos seus produtos. Certamente terão de fazer um 

grande esforço para serem licenciados. Um conjunto de pessoas considerou que não 

estava em condições de se submeter aos riscos de ver a iniciativa prejudicada e mesmo 

encerrada por intervenção da ASAE. É preciso acautelar a segurança da iniciativa. Assim,  

vão estar envolvidos aqueles que têm condições legais para o fazer. De entre os que 

estão em condições legais, surgiu uma proposta, que foi aceite por aqueles que organizam 

a iniciativa, de a ARCOLSA - Associação Regional de Criadores de Ovinos Leiteiros da 

Serra da Arrábida encontrar uma alternativa para  a realização do evento. Apresentaram 

como alternativa um espaço que pertence a todos (do ponto de vista do uso) e que são as 
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instalações da ARCOLSA. Esta medida foi aceite com agrado de alguns e desagrado de 

outros. Considera que em situações desta natureza deve sempre imperar o bom senso e 

quem organiza deve ponderar e acautelar os impactos das medidas que são tomadas. 

Concorda com o Sr. Vereador Octávio Machado de que a Quinta do Anjo é a “mãe 

do queijo de Azeitão” ou a “casa do queijo de Azeitão”, na medida em que é nesta 

localidade que estão reunidos os principais produtores, que podem até não ter a maior de 

produção de queijo. Mas, Quinta do Anjo é sem dúvida a sede emblemática da produção 

do queijo de Azeitão. 

É de opinião que o Festival do Queijo, Pão e Vinho, a realizar-se em Cabanas, deve 

ter o apoio da Câmara Municipal e do Executivo. O espaço em causa tem boas condições 

de acesso e de estacionamento. Julga que estão reunidas todas as condições para 

garantir uma iniciativa de enorme sucesso. Os seus organizadores devem ser apoiados. 

Mas como diz o ditado “quem trabalha manda” e nas suas mãos está a decisão relativa ao 

espaço onde querem localizar o Festival. Por parte C.M.P. terão o maior apoio desde logo 

consubstanciado na proposta que agora se propõe para aprovação.  

Deseja efectivamente que as pessoas tenham as melhores condições possíveis para 

chegar ao Festival, para o viver e partilhar. O espaço em causa pode ser um contributo 

para esse objectivo. É de facto uma mudança de local. Mas o Festival, também, foi tendo 

mudanças ao longo dos seus anos de vigência e nunca desmereceu por isso, nunca 

perdeu dinâmica, nem a vivacidade, nem o interesse, muito pelo contrário, cresceu e 

consolidou-se. O interesse demonstrado pela iniciativa foi sendo reafirmado de ano para 

ano. Relativamente à edição deste ano existem as maiores expectativas e optimismo. Tem 

confiança na capacidade dos seus organizadores e da Comissão que agora se constituiu 

para levar à prática o Festival. 

Dirige um grande apelo a todos os produtores para que participem e se envolvam 

(mesmo aqueles que por alguma razão não possam estar em exposição, por razões que 

foram conversadas entre todos), não permitindo que a iniciativa caia por terra. 

Esta iniciativa pode ser um combate à massificação e à industrialização que certas 

regras preconizam. A afirmação de produtos locais e regionais no Festival pode ser uma 

forma de mostrar que o queijo de Azeitão, fabricado na aldeia de Quinta do Anjo e na 

região definida pela Serra da Arrábida, tem as actuais características pelo facto das 

ovelhas se alimentarem nestes pastos. Serve igualmente para impedir que sejam impostas 

regras que possam permitir que o queijo de Azeitão seja feito aqui ou noutro lugar 

qualquer. É muito importante que os produtores locais se envolvam nesta iniciativa e a 

aproveitem ao máximo, a exemplo do que sucede com outras festas no concelho. 

 Finaliza reafirmando que tem a maior confiança e  a convicção de que tudo vai 

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

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

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

 

PONTO 5 – Atribuição de Subsídio – Festas Populares de Pinhal Novo: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DAC/08-2007: 

 

 «As Festas Populares de Pinhal Novo são um exemplo da vontade das 

comunidades, na organização de iniciativas que contribuem para a dinamização 

associativa e para o estabelecimento de momentos de convívio entre as populações. 

 Na sua 11.ª edição estas Festas mantêm uma forte componente associativa, 

nomeadamente através da mostra das associações da freguesia ou da divulgação da 

gastronomia local, promovida pelos ranchos folclóricos.  

 Procurando cruzar as tradições locais com novas formas de entretenimento, a 

Associação de Festas tem ao longo dos anos, apresentado um orçamento equilibrado. 

Mantendo a mesma orientação, no corrente ano, é apresentado um orçamento que ronda 

os 160 mil euros para a concretização deste importante acontecimento local. 

 Conhecendo-se as restrições financeiras existentes, também o apoio municipal 

sofrerá reduções, relativamente a anos anteriores, o que obrigará os responsáveis pela 

organização das Festas a um esforço suplementar, na procura dos apoios necessários à 

concretização do evento, situação que deve ser por todos reconhecida. 

 Assim, propõe-se, de acordo com a alínea b), do n.º 4, do Art.º 64.º, da Lei 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro a atribuição de um 

subsídio à Associação das Festas Populares de Pinhal Novo – Desenvolvimento e Cultura 

Local, no valor de € 38.000,00 (trinta e oito mil euros), a ser disponibilizado em duas 

tranches, uma de imediato no valor de € 17.500,00 e a restante importância, no valor de € 

20.500,00 (vinte mil e quinhentos euros) na segunda quinzena do mês de Maio, como 

comparticipação municipal à realização das Festas Populares de Pinhal Novo de 2007.» 

Na discussão da proposta de Atribuição de Subsídio às Festas Populares de Pinhal 

Novo numerada 1/DCD-DAC/08-2007 intervieram: 
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O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que não entende o motivo pelo qual a 

data das Festas Populares de Pinhal Novo não vem mencionada na proposta. Está em 

querer que este facto não se prende com a intervenção havida na reunião de Câmara 

realizada em Aldeia Nova da Aroeira sobre a proximidade da data desta Festa à da Feira 

Comercial e Agrícola do Poceirão. 

As Festas Populares de Pinhal Novo começaram em 1997 pela mão do então 

Presidente da Junta de Freguesia, Sr. José Agostinho. Estava, na altura, na rádio e 

acompanhou todo aquele envolvimento. Tem a noção perfeita que o 10 de Junho sempre 

foi uma data aproveitada para a realização desta Festa. 

Nesta proposta nota-se um decréscimo na atribuição da verba em cerca de 4 mil 

euros para um orçamento total de valor aproximado de 160 mil euros (de acordo com o 

que a proposta refere). O valor proposto atribuir significa menos de 25% do valor global. 

As Festas Populares do Pinhal Novo deviam sofrer um redimensionamento efectivo,  

quer relativamente à sua data de realização, quer quanto ao que deve ser o objectivo da 

mesma.  

Salienta que a Comissão de Festas tem desenvolvido um bom trabalho e deverá 

tentar, cada vez mais, procurar patrocínios e investimentos no exterior, na medida em que 

a Câmara Municipal não pode despender uma verba superior à que irá ser votada nesta 

reunião. 

Congratula-se pela 11.ª edição de realização destas festas. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que as Festas Populares de Pinhal Novo 

não se podem desligar do desenvolvimento e da promoção da sua localidade. Esta é uma 

festa de cariz popular. Não está em causa o esforço de todos quantos durante estes anos 

com maiores ou menores dificuldades têm mantido a chama deste orgulho. É o orgulho, a 

força e a pujança dos pinhalnovenses que se manifesta nesta festa.  

Enaltece o trabalho de todas as pessoas que são capazes, independentemente dos 

cortes financeiros e dos cortes nos apoios de vária ordem, com coragem de dar a cara e 

levar à prática eventos com este cariz. São pessoas que se põem a trabalhar para 

promover a sua freguesia, o seu concelho, o seu distrito, o seu País, para outros se 

divertirem, ficando eles muitas vezes com o ónus daquilo que poderá, eventualmente, 

correr menos bem. É algo de muito corajoso. Quer manifestar publicamente o seu 

reconhecimento a todos aqueles que se envolvem neste tipo de iniciativas e nesta, das 

Festas Populares de Pinhal Novo, em particular. O êxito destas festas reverte no prestígio 

do concelho de Palmela. 

A Sr.ª Vereadora Adília Candeias refere que as festas se realizam no período de 

05 a 10 de Junho. Não houve o propósito, nem da sua parte, nem da parte dos serviços 

em esconder ou omitir a data das mesmas. Sobre este tema ficou decidido entre si e a 
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Comissão de Festas, realizar uma reunião para que no futuro, haja um acerto mais 

concreto em relação à programação das datas. 

Todos os eventos do concelho, como por exemplo, as Festas Populares de Pinhal 

Novo demonstram um enorme trabalho. O trabalho voluntário é de 99,9% colocado ao 

serviço da comunidade. Muitas das pessoas envolvidas tiram dias de férias  para poderem 

estar a tempo inteiro na organização das festas. 

De facto “nesta terra” a cultura exerce um peso muito grande e é 

extraordinariamente importante o apoio da Câmara Municipal, quer em termos financeiros, 

quer em termos da prestação de apoio logístico. 

Apela aos agentes locais para ajudarem na promoção das Festas Populares de 

Pinhal Novo. 

A Sr.ª Presidente refere que o apoio dado pela Câmara para as Festas Populares 

de Pinhal Novo é sensivelmente o mesmo que dá à Festa das Vindimas. A Festa das 

Vindimas teve no ano passado um orçamento de 250.000 euros e apresentou para este 

ano um orçamento sensivelmente de 220.000 euros. O apoio financeiro da Câmara é de 

cerca de 23% que é sensivelmente o mesmo apoio atribuído  às Festas Populares de 

Pinhal Novo. 

 

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

minuta. 

 

IV – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das dezassete horas e quarenta e cinco minutos, a Sr.ª Presidente declarou 

encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta, que eu, Patrícia Maria Teixeira 

Santos de Oliveira Soares, técnica superior servindo de secretária, redigi e também 

assino. 

 

A Presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

A Secretária 

 

Patrícia Maria Teixeira Santos de Oliveira Soares 

 


