
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º. 20/2006: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO 

DE 2006: 

 No dia nove de Outubro de dois mil e seis, pelas dezassete horas e dez minutos, no 

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

Câmara Municipal, sob a Presidência de Adília Maria Prates Candeias, Vice-Presidente, 

encontrando-se presentes os Vereadores 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, Ana Teresa Vicente Custódio de Sá não se encontra presente, 

por estar de atestado médico. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª VICE-PRESIDENTE: 

 Estado de saúde da Sr.ª Presidente: 

A Sr.ª Vice-Presidente saúda os Vereadores, Jornalistas, Técnicos e Dirigentes da 

Câmara Municipal e Munícipes presentes. 

A Sr.ª Vice-Presidente refere que o estado de saúde da Sr.ª Presidente continua a 

evoluir de acordo com as previsões.   

 

 Adiamento da reunião de Câmara: 

 A Sr.ª Vice-Presidente refere que a esta reunião de Câmara foi adiada de 04 para 

09 de Outubro, em consequência de no dia 04 de Outubro se ter realizado o Congresso 

Extraordinário da Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

A Câmara Municipal de Palmela (C.M.P.) participou neste Congresso. O tema 

tratado foi a actual proposta do Governo sobre a Lei das Finanças Locais. 
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Neste Congresso foi formulado um pedido para que até dia 13.Outubro. de 2006, 

dos Municípios, resulte uma tomada de posição sobre este assunto. 

A C.M.P. considera que seria interessante a tomada de posição da Assembleia 

Municipal de Palmela, pelo que foi marcada uma sessão do órgão deliberativo para 

discussão deste assunto.  

 

 INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

 Informação: 

 O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que os Vereadores do P.S. entendem que o 

Ponto 1 da Ordem do Dia vai resultar num amplo debate, pelo que decidiram não intervir 

no Período de Antes da Ordem do Dia. 

 

 RETIRADA DOS PONTOS 5, 6 e 7 DA ORDEM DO DIA: 

 A Sr.ª Vice-Presidente refere que para não tornar a reunião demasiadamente 

exaustiva e porque os pontos 5, 6 e 7 (propostas da Divisão de Desporto) carecem de uma 

cabal apreciação e discussão vai propor a retirada dos mesmos. Assim: 

 A Sr.ª Vice-Presidente propôs a retirada do Ponto n.º 5: 

 • Atribuição de apoios financeiros relativamente a Protocolos de Cooperação com o 

Associativismo: 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o Ponto 5 da Ordem do Dia. 

 

A Sr.ª Vice-Presidente propôs a retirada do Ponto n.º 6: 

 • Contrato-programa de desenvolvimento desportivo entre a Câmara Municipal de 

Palmela e o Palmelense Futebol Clube: 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o Ponto 6 da Ordem do Dia. 

 

A Sr.ª Vice-Presidente propôs a retirada do Ponto n.º 7: 

 • Protocolos de Cooperação no âmbito do Programa de Desenvolvimento do 

Basquetebol no Concelho de Palmela: 

A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o Ponto 7 da Ordem do Dia. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

1. No âmbito das Divisões de Loteamentos e Obras Particulares: 

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

membros, elaborada pelos serviços respectivos e que fica anexa a esta acta como 
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documento n.º 1, dos processos despachados pelo Sr. Vereador José Charneira, no 

período de 22.09.2006 a 04.10.2006. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

 A Sr.ª. Presidente deu conhecimento à Câmara que foram autorizados pagamentos 

no período compreendido entre os dias 27.09.2006 e 06.10.2006, no valor de € 373.477,78    

(trezentos e setenta e três mil quatrocentos e setenta e sete euros e setenta e oito 

cêntimos). 

A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta acta como documento n.º 2. 

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

 A Sr.ª Presidente informou que o balancete, nesta data, apresenta um saldo de € 

6.363.712,29 (seis milhões trezentos e sessenta e três mil setecentos e doze euros e vinte 

e nove cêntimos), dos quais: 

 • Dotações Orçamentais – € 5.142.067,40 (cinco milhões cento e quarenta e dois 

mil sessenta e sete euros e quarenta cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.221.644,89 (um milhão duzentos e vinte e um 

mil seiscentos e quarenta e quatro euros e oitenta e nove cêntimos). 

    

ORDEM DO DIA 

 

I – GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

Nova Lei das Finanças Locais: 

A Sr.ª Vice-Presidente refere que se decidiu chamar moção ao documento, tendo 

em consideração que a proposta da Associação Nacional de Municípios Portugueses 

(A.N.M.P.) apela a uma tomada de posição. 

O teor da  moção retrata sob o ponto de vista nacional e local e, em solidariedade e 

coerência com a votação da Associação Nacional de Municípios Portugueses, as 

consequências que resultam da proposta de  Lei. 

Salvo melhor opinião a moção tem condições para ser acolhida, por unanimidade 

pelo Executivo Camarário.  
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Seguidamente, a Sr.ª Vice-Presidente efectua a leitura da moção que se transcreve 

na íntegra: 

 

“O financiamento autárquico assenta em princípios de sustentabilidade, de coesão 

territorial, de combate às assimetrias, e de autonomia do Poder Local. 

Tais princípios, consagrados na Constituição da República e na Carta Europeia de 

Autonomia Local, pressupõem que cabe a cada órgão autárquico – eleito directamente 

pelos seus munícipes – a definição das políticas municipais que melhor executem as suas 

atribuições e competências e sirvam o desenvolvimento do seu território, num esforço 

participado e proporcionalmente partilhado com a Administração Central. 

A justa repartição dos recursos públicos entre a Administração Central e os 

Municípios decorre de um imperativo constitucional e é uma das componentes 

fundamentais para uma real autonomia do Poder Local. Deve, por isso, assentar em 

critérios objectivos e estáveis que permitam o planeamento e a estabilidade na gestão. 

Portugal continua a ser dos países da União Europeia com uma mais baixa 

afectação das receitas públicas ao Poder Local. Ainda assim e a poucos meses de se 

cumprirem 30 anos sobre a realização das primeiras eleições autárquicas, é hoje clara a 

sua importância no combate às assimetrias regionais e no contributo, por vezes único, 

para o desenvolvimento social, cultural e económico do País. 

Importa, por isso, recordar que, em 2004, a despesa anual dos municípios 

portugueses representou 9,9% do total da despesa da Administração Pública e que, no 

mesmo período, foi responsável por 43,9% do total do investimento público realizado no 

nosso País. 

Nos últimos tempos, temos, no entanto, assistido a uma clara campanha contra o 

Poder Local, assente no preconceito e na generalização dos maus exemplos, bem como, 

na mistificação da responsabilidade dos municípios relativamente aos gastos e 

endividamento públicos. 

Ora, contrariando essa campanha é a própria Direcção Geral da Administração Local 

a revelar que, em 2004, o saldo dos municípios teve um resultado positivo de 25 milhões 

de euros, contribuindo desse modo para o desagravamento do défice público. Pelo 

contrário, as restantes administrações públicas apresentaram, nesse mesmo ano um 

défice de cerca de 6.819 milhões de euros. Em 2005, o total da dívida financeira dos 308 

municípios situava-se nos 4,2 mil milhões de euros (4,2%), sendo a das restantes 

administrações públicas de 95,3 mil milhões de euros (95,8%). 

É neste quadro que se debaterá, na Assembleia da República, no próximo dia 11, a 

proposta de Lei das Finanças Locais, apresentada pelo governo que, longe de reflectir o 
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que têm sido as preocupações e reivindicações dos municípios, põe em causa os 

princípios fundamentais da gestão e da autonomia do Poder Local. 

O Município de Palmela é, na Área Metropolitana de Lisboa, um dos mais lesados 

com os novos critérios de transferências. A manterem-se os actuais índices de referência 

e os critérios da proposta de Lei, o Município terá uma quebra de cerca de 40% nas suas 

transferências, sendo que a proposta prevê uma redução faseada de 5 por cento ao ano, 

já a partir de 2007, representando uma quebra efectiva de cerca de 500 mil euros no 

próximo ano. 

Por outro lado, a proposta de Lei do Governo prevê ainda a alteração nos critérios de 

cálculo da Derrama, cuja aplicação poderá provocar uma quebra na receita obtida através 

deste imposto no Município de Palmela, estimada em 40%. 

Acresce que, no nosso Município, tais quebras não serão compensadas pelo 

crescimento da receita com o Imposto Municipal de Imóveis (IMI): em Palmela, quatro 

anos depois da entrada em vigor do IMI, ainda não atingimos o nível de arrecadação de 

receita obtida no último ano de vigência da Contribuição Autárquica.  

Neste sentido, e considerando que: 

- A proposta de Lei das Finanças Locais põe em causa a autonomia do Poder Local;  

- Os seus pressupostos não correspondem à realidade dos municípios portugueses 

nem às necessidades das populações;  

- Contraria a coesão territorial, agrava as assimetrias regionais e sociais; 

- Institui formas de tutela por parte do Governo inaceitáveis face à legitimidade das 

autarquias definirem as suas políticas municipais; 

- Provocará uma significativa quebra nas receitas do Município de Palmela, 

comprometendo o conjunto de investimentos programados e a qualidade do serviço 

prestado às populações; 

A Câmara Municipal de Palmela, na sequência da resolução aprovada por 

esmagadora maioria no XVI Congresso da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, realizado no passado dia 4 de Outubro, delibera: 

1. Rejeitar a proposta de Lei das Finanças Locais;  

2. Manifestar a sua preocupação face aos sinais de perda da autonomia do Poder 

Local consagrada na Constituição da República; 

3. Informar e esclarecer a população do concelho sobre os constrangimentos 

financeiros a que o Município de Palmela estará sujeito e às implicações que, a ser 

aprovada, esta proposta de Lei terá na sua qualidade de vida; 

4. Desencadear acções no sentido de sensibilizar os deputados eleitos pelo distrito 

de Setúbal para as consequências da aprovação desta proposta no quotidiano dos 

cidadãos que lhes confiaram o seu voto; 
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5. Disponibilizar-se para participar em acções que venham a ser concertadas no 

sentido de garantir uma lei que assegure a autonomia financeira, a justa repartição dos 

recursos públicos e a coesão territorial.” 

 

Sobre a moção “Nova Lei das Finanças Locais” intervieram: 

A Sr.ª Vice-Presidente refere que está disponível para acolher alguma sugestão 

que os Srs. Vereadores porventura queiram introduzir à moção. 

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

Técnicos, Público e Membros da Comunicação Social presentes na reunião. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que se está perante uma situação algo 

estranha: o Ponto 1 da Ordem do Dia que deverá ser uma proposta tem a denominação 

de moção. Não sabe se esta situação em termos do Regimento é correcta ou não. 

A Sr.ª Vice-Presidente refere que é capaz de valer a pena discutir desde já se este 

Ponto 1 da Ordem do Dia se deverá denominar proposta ou moção. E questiona os Srs. 

Vereadores sobre esta possibilidade. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa saúda todos os presentes. 

Sobre a denominação proposta ou moção, o Sr. Vereador José Carlos de Sousa 

refere que, de acordo com a Lei 5-A/2002 e, atendendo a que há uma Ordem de 

Trabalhos, para esta moção ser discutida no período da Ordem do Dia e não no Período 

de Antes da Ordem do Dia, à moção em causa falta-lhe o rosto de proposta.  

É de opinião que o Executivo da Câmara Municipal tem de se pronunciar e votar uma 

proposta de moção. 

A Sr.ª Vice-Presidente refere que a maioria do Executivo Municipal teve 

exactamente a mesma discussão sobre a designação a chamar a este Ponto 1 da Ordem 

do Dia. 

Considerou-se que, por ser um assunto demasiado “pesado”, todos os Srs. 

Vereadores deviam ter oportunidade para o estudar e analisar com algum tempo, pelo que 

esta moção foi incluída na Ordem do Dia. 

A Sr.ª Vice-Presidente dá a palavra ao Chefe de Gabinete para que se pronuncie 

sobre a possível alteração da designação da moção. O Chefe de Gabinete refere que a 

Câmara Municipal é soberana para tomar a decisão de alteração da designação. 

A Sr.ª Vice-Presidente refere que está receptiva para alterar a designação de 

moção para proposta de moção, o que lhe parece substantivo é que a forma não 

prejudique o conteúdo.  

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que os Vereadores do P.S. aceitam esta 

alteração. 
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Após discussão foi decidido, por unanimidade, que a moção anteriormente 

transcrita deverá denominar-se Proposta de Moção da Nova Lei das Finanças Locais 

e ficará numerada 1/GP/20-2006. 

A Sr.ª Vice-Presidente coloca a discussão a proposta de moção. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que, mais uma vez, os Vereadores 

Socialistas foram confrontados com a discussão de uma proposta importantíssima, tendo 

recebido os documentos há cerca de três ou quatro dias e o exemplar desta proposta há 

apenas algumas horas. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto intervém em representação dos Vereadores do 

P.S.: 

 Estes assuntos são demasiadamente graves para ser dada tão pouca 

possibilidade de estudo e de análise principalmente aos Vereadores que estão, ou na 

Oposição, ou que estão noutra situação em que não têm acesso a uma discussão interna 

como a que os Vereadores que estão a tempo inteiro têm para discutir estes assuntos. 

 Uma vez que a Câmara Municipal se coloca absolutamente em consonância com 

a Associação Nacional dos Municípios Portugueses (A.N.M.P.) pressupõe-se uma 

discussão num plano geral e depois num plano particularizado que é esta lei aplicada ao 

concelho de Palmela. 

 Por enquanto vai fazer a sua intervenção à parte geral da proposta de moção e 

começa por dizer que se sente preocupado porque a A.N.M.P. está cada vez mais a 

adoptar as lutas laborais do Partido Comunista. 

 Normalmente ainda não estão esgotadas as negociações e já as greves estão 

comunicadas. Normalmente ainda não se chegou ao texto final das leis e já há 

contestação por todo o lado. É isto o que está a acontecer: efectivamente a lei ainda vai 

para a discussão na especialidade, mas a “luta” já está no campo. 

 Estas “lamentações” não são novas, o ano passado, exactamente por esta altura, 

e sobre a Proposta de Orçamento de Estado para 2006 foi apresentada uma moção que 

os Vereadores do P.S. com a maior das boas vontades votaram a favor e que referia 

exactamente o seguinte: “(...) a proposta de Orçamento de Estado agrava o 

estrangulamento financeiro das Autarquias e introduz normas de tutela que constituem um 

grave atentado à autonomia do Poder Local e violam a Constituição da República (..)”  

exactamente o que se está a referir agora “(...) permanecem as restrições ao recurso ao 

crédito para investimento e passa a ser considerado endividamento o recurso ao aluguer 

de equipamento e a gestão de pagamentos aos fornecedores (...)” Também aparece 

copiado na íntegra “(...) e são introduzidas normas inaceitáveis de tutela (...)”. 

 De qualquer forma passou um ano sobre todas estas lamentações, mas passou 

efectivamente um ano de gestão autárquica em Palmela e, nem por isso, se deixaram de 
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fazer as festas populares todas, não se deixaram de atribuir subsídios para tudo o que é 

necessário e não deixou a Câmara Municipal de fazer toda a sua actividade. 

 O que se verificou de facto foi que a Câmara Municipal teve de fazer uma melhor 

contenção de gastos e aplicar um maior rigor, o que aliás é uma obrigação de qualquer 

gestão. Nem sequer haverá lugar a parabéns, porque é o cumprimento de uma obrigação. 

 Mas a gestão continua a fazer-se e agora vêm, mais uma vez, as mesmas 

“lamentações”. Tem receio de que num dia destes se repita a história do lobo e do miúdo, 

em que o miúdo estava sempre no alto do outeiro a dizer “vem aí o lobo, vem aí o lobo” 

mas o lobo não vinha e um dia veio mesmo o lobo e ele foi comido, porque já ninguém 

acreditava que o lobo vinha lá. Tem receio que uma situação semelhante possa vir a 

acontecer por causa da falta de um certo rigor na contestação; a contestação é logo feita 

pelo máximo quase que cortando qualquer hipótese de diálogo, o que é mau. 

 Não deixa de reparar numa situação que o constrange: é que em todo o 

articulado principalmente o articulado das análises da A.N.M.P. as Autarquias são quase 

tratadas como se de Regiões Autónomas se estivesse a falar, porque se dá a impressão 

que efectivamente o País não é constituído por uma República com 318 Municípios, mas é 

constituído por 318 “republicazinhas” que estão numa União de Repúblicas Portuguesas. 

Isto é o que o discurso parece dar a entender. 

 Comparam-se despesas e endividamento em plano igual Administração Local e 

Administração Central. São organismos perfeitamente diferentes para estarem a ser 

colocados em pé de igualdade. 

 Considera inadmissível que não se admita como necessário a contenção de 

gastos como única forma de reduzir o défice do País. O défice do País deve ser reduzido 

por todos. Foi anunciado que os Ministérios todos vão sofrer cortes nas suas verbas. 

Foram anunciadas contenções aos mais diversos níveis; contenções essas que até têm 

algo de gravoso às vezes no plano social. Porque é que essa contenção não há-de chegar 

também às Autarquias? 

Como se pode combater a situação económica do País se efectivamente não houver 

uma distribuição dos sacrifícios por todos? 

 Tentam-se encontrar desvios à Constituição no que respeita à tutela, mas não se 

tem em conta que há novas realidades. Essas novas realidades são consubstanciadas 

pela transferência de responsabilidades, normalmente responsabilidades de cariz social 

outrora do Governo para as Autarquias. E a transferência destas responsabilidades 

logicamente tem de ter um acompanhamento pela parte governamental. É que na 

proposta chama-se tutela e às vezes, de uma forma perfeitamente excessiva, chama-na 

tutela política. 
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 Não se tem em conta que ao Governo incumbe manter uma certa uniformidade 

em determinadas políticas, nomeadamente, as sociais. Como se pode contestar que 

determinadas transferências de responsabilidades que agora seriam acompanhadas pelo 

Fundo Social Municipal (FSM) sejam consignadas aos gastos com as respectivas 

competências transferidas. Chama-se a isto tutela política? 

Fazendo uma transferência de responsabilidades no plano social, associadas a 

essas transferências de responsabilidades fazem-se transferência de verbas do FSM, 

logicamente que estas transferências de verbas têm de ser consignadas àqueles efeitos. 

 Não se tem aqui em conta uma situação que é importantíssima, é que nas 

políticas sociais nacionais tem de haver um fio condutor comum. Não pode haver uma 

política social  numa Autarquia e outra política social noutra Autarquia.   

 Depois admira-se, por exemplo, como é que se contesta que as Autarquias que 

têm capital em empresas locais tenham auditorias externas, se as próprias empresas têm 

de ter essas auditorias. 

 Diz-se que as Câmaras são fiscalizadas por inspecções regulares do IGAT 

(Inspecção Geral da Administração do Território), IGF (Inspecção Geral de Finanças) e do 

TC (Tribunal de Contas) e ainda têm de cumprir o POCAL e os mecanismos de controle 

interno. Veja-se o exemplo de Palmela que na última auditoria, o TC detectou violações ao 

POCAL e ao RSCI (Regulamento de Sistema de Controle Interno) criado pela própria 

Câmara. 

 Pergunta a si próprio como se pode ser contra o limite aos gastos com pessoal e 

tenta-se argumentar que tal não permite uma gestão ponderada. O que está em causa 

não é a gestão, o que está em causa é a ponderação dos gastos. É necessário que os 

gastos sejam ponderados por todos os portugueses.  

 Pergunta-se: como é que se pode estar contra a inclusão de gastos nas avenças, 

quando, infelizmente, na maior parte das vezes, as avenças só servem para satisfazer 

compadrios político-partidários?  

 Como se pode ser contra o Despacho Conjunto de alguns Ministros face aos 

planos de reabilitação urbana e a projectos financiados com fundos europeus, se de facto 

o Governo, na maior parte das vezes, é parte interveniente nestas acções, sendo também, 

na maior parte das vezes, parte contribuinte?  

 Como se pode “travar um cavalo de batalha” com isenção para imóveis do Estado 

se essa isenção para imóveis é extensiva aos próprios imóveis da Autarquia e das 

urbanizações autárquicas? Está exarado, no caso de discordância por parte da Autarquia, 

esta receberá do Governo a compensação pelo imposto perdido.  

 Como se pode levantar tanta celeuma ao Fundo de Coesão Municipal (FCM) 

escamoteando algumas questões que vêm mencionadas no texto? O Fundo de Coesão 
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Municipal é constante e não é cumulativo. Nalgum articulado faz-se querer que esta 

questão é cumulativa e vai criar uma bola de neve incomportável para as Autarquias. 

 É bom que se pense que o Fundo de Coesão Municipal baixará se aumentarem 

os habitantes num determinado concelho ou baixarem os impostos cobrados. Nessa altura 

o Fundo de Coesão baixa. Quando se diz que o Fundo de Coesão não combate as 

assimetrias é escamotear também uma série de mecanismos que não foram postos em 

funcionamento e não está testada a sua eficácia, mas a sua intenção é efectivamente 

combater as assimetrias. É preciso ver que na distribuição do FCM se tem em conta o 

chamado IDO, que é um imposto municipal sobre desigualdades de oportunidades. É 

óbvio que este índice de desigualdade de oportunidades tem parâmetros que tentam 

corrigir as disparidades de crescimento dos respectivos concelhos e as disparidades entre 

o litoral e o interior. 

 Fala-se também que não se diminui a dependência do imobiliário e com esta lei 

as Autarquias ficarão ainda mais dependentes do chamado “imposto do betão”. Insinua-se 

que o problema é agravado pela retirada de 50% das receitas do Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI) rústico, mas escamoteia-se que esses 50% do IMI rústico vão para as 

freguesias ajudando a combater a disparidade entre freguesias rurais e freguesias 

urbanas.  

Entende que a eficácia desta redistribuição deve ser mínima porque de facto o IMI 

rústico é mínimo. Não se consegue perceber é como é que há tanta sobrevalorização 

desta redistribuição dizendo que face a isto as Autarquias têm de continuar a depender do 

“imposto do betão”.  

Há uma sobrevalorização da redistribuição do IMI rural.  Não são poucas as vozes a 

dizerem que os 2% de IRS fixos não têm qualquer significado e pensa que é mais uma 

tentativa de distorce da realidade. 

 De facto vinha preparado para fazer a apresentação de umas contas, mas 

parece-lhe que os Srs. Técnicos Superiores da Câmara vieram hoje em número mais 

reduzido, como tal, a sua intervenção fica reportada às sessões em que estão mais 

Técnicos presentes. 

Realizou, assim, os seguintes cálculos: o seu IRS, sendo que é um ex-Chefe de 

Divisão da Câmara Municipal de Setúbal com uma reforma igual ao ordenado de Chefe de 

Divisão foi calcular os 2% que reverteriam para as Autarquias. À conclusão que pela sua 

parte contribuía para as Autarquias com 65,00 euros/ano. 

Nesta Sala contando com os Vereadores e normalmente com uma dezena e meia de 

Chefias e Técnicos Superiores que recebem sensivelmente o mesmo ordenado que a sua 

reforma somaria cerca de 1.300,00 euros de  contribuições de IRS para a Autarquia. 
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Questiona-se sobre se de facto não haverá no concelho cerca de 10% de pessoas 

com o mesmo rendimento como o seu e, portanto, com IRS semelhante ao seu. Assim, se 

tivéssemos 10% da população com o mesmo rendimento e mesmo retirando a parte da 

população não contributiva (jovens e desempregados) obter-se-ia cerca de 35.000 

habitantes e o valor de 227.500 euros, ou seja, metade da verba que a Câmara de 

Palmela diz perder e que é cerca de 500.000 euros. Há a acrescentar os 2% dos 

contribuintes que recebem valor superior ao seu e ainda aqueles que recebem valor 

inferior ao seu. 

 Acrescenta-se ao valor acima calculado os 10% de IRS variáveis. Neste capítulo, 

depois de ler os pareceres dos três juristas considera que pode haver alguma 

possibilidade de inconstitucionalidade deste processo, mas na democracia portuguesa 

quem decreta a inconstitucionalidade é o Tribunal Constitucional.  

É de opinião que a A.N.M.P. tem toda a legitimidade para, se esta lei for publicada 

com os 3% variáveis do IRS, pedir a revisão constitucional da própria lei. Também acha 

que essa inconstitucionalidade será facilmente suprida basta que os 3% variáveis passem 

a fixos e ainda bem para as Autarquias que em vez de terem 2% fixos passariam a ter 5% 

do IRS fixos e imediatamente fica corrigida a célebre inconstitucionalidade. 

 Para terminar gostaria de mencionar duas frases que foram ditas pelo Ministro 

das Finanças: 

“Governar bem não é fazer tudo o que queremos, é escolher dentro das limitações 

que temos” e “Solidariedade não é uma via de sentido único, mas antes uma estrada de 

dois sentidos”. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que a discussão de hoje assume um 

debate demasiado político e partidarizado para o seu gosto, mas não vai inibir-se à 

questão. Desde logo: leu muito e ouviu muito de ambas as partes e argumentos utilizados. 

Naturalmente que a A.N.M.P. existe há muitos anos, tomou as decisões que tomou 

no passado toma as que toma hoje e amanhã. Aquilo que mais realça, 

independentemente do discurso da tomada de posição do Sr. Vereador José Braz Pinto, é 

que efectivamente só 25% das Câmaras Socialistas votaram a favor desta nova Lei das 

Finanças Locais, ou seja, nem todas têm a mesma interpretação que nesta reunião 

acabou de ouvir. 

Como é um homem de coisas simples vai-se gerir pela opinião de uma pessoa de 

quem é muito amigo. Ouviu-o com atenção num debate na televisão em que este utilizou o 

argumento para ter votado a favor desta proposta de Lei das Finanças Locais, dizendo que 

o seu Município iria ser beneficiado. Como o Município de Palmela sai prejudicado 

obviamente que sendo eleito por Palmela, não é eleito por outro concelho, vai votar 

favoravelmente esta proposta de moção. 



Acta n.º 20/2006 

Reunião de 09 de Outubro de 2006 

 12 

Considera que as comparações podem e devem ser feitas: é preciso perceber a 

rentabilidade do investimento e como é que o dinheiro é utilizado. Há que dizer que esta 

discussão é quase a “pescadinha de rabo na boca”. Algumas vezes aponta-se a “culpa” às 

Autarquias Locais, outras vezes aos Governos que pertenceram ao P.S. e ao P.S.D. com 

algumas intervenções do C.D.S., devido a uma gestão pouco criterioso e que conduziram 

Portugal e os Portugueses à situação em que hoje se encontra e que obriga todos “a 

apertar o cinto”. Referir contudo que não lhe interessa neste momento procurar “culpados” 

do passado, interessa-lhe sim que sejam encontradas soluções para sair desta situação.  

As Autarquias possuem os seus próprios programas que têm de cumprir e, 

naturalmente, têm de implementar esse programa não tentando colidir com aquilo que são 

as reformas que emanam do Governo Central. Ninguém gosta de ser balizado por 

determinado tipo de situações. 

O seu voto é muito claro, foi baseado nas opiniões dos Autarcas, cujas intervenções 

foram emitidas na televisão, por um lado, houve o Presidente de Câmara de Ílhavo que 

interveio numa postura de clara lucidez, tendo também, em conta a opinião do Sr. 

Presidente da Câmara de Loures, de quem é particular amigo, que justificou o seu voto 

favorável,  porque a sua Autarquia ia ser beneficiada, a sua postura terá necessariamente 

de votar contra a Nova Lei das Finanças Locais, porque a população que o elegeu vai ser 

prejudicada. Nem que fosse um cêntimo. 

Não se pode andar a fazer um discurso a favor ou contra o IMI, querer um maior 

investimento para obras e depois ver diminuídas as receitas. 

É a primeira vez e pretende que seja a última em que vai fazer a seguinte 

intervenção: na Câmara de Palmela só há Vereadores da Oposição e Vereadores da 

Maioria. Ou, então, os Vereadores do P.S. na Câmara de Palmela não têm coerência 

como os Vereadores da Câmara de Oeiras que aceitaram Pelouros e nem por isso deixam 

de ser Oposição, ou então vide a história do P.S. na Câmara de Palmela que no passado 

já aceitaram Pelouros. Não faz qualquer tipo de sentido esta divisão. 

Disse-o claramente quando se candidatou: a sua candidatura não tem qualquer tipo 

de lógica partidária, veio para trabalhar e veio para colaborar e, no final dos quatro anos, 

serão feitas as contas. É esta postura que o move e o faz estar presente. 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que gostaria de ouvir a intervenção do 

Sr. Vereador Adilo Costa sobre a proposta de moção, mas gostaria desde já lançar um 

desafio, que é um desafio leal. 

Da mesma forma que fez as contas para os 500.000 euros que a Autarquia vai 

deixar de receber, certamente que contabilizou, também, aquilo que é o valor líquido de 

IRS que os contribuintes do concelho pagam. Deste modo, qual é o valor exacto que 

esses 2% de IRS representam e que o Município vai ter como receita própria no próximo 

ano de 2007. 
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Lança algumas questões relacionadas com alguns aspectos que foram aduzidos 

pela Sr.ª Presidente em Exercício e também pelo Sr. Vereador Octávio Machado sobre os 

prós e os contras desta nova Lei das Finanças Locais. 

É uma Lei que cria responsabilidades nos Eleitos e deixa que aquelas questões que 

muito têm vindo a público pelo País fora fiquem de alguma forma vertidas para segundo 

sector e, por outro lado, faz aquilo com que todos concordam que é a questão do controle 

do endividamento. Havendo esse controle do endividamento há maior capacidade de ser 

justo com aquilo que são as pretensões dos Municípios.  

A Sr.ª Vice-Presidente refere que antes de passar a palavra ao Sr. Vereador Adilo 

Costa tem a apresentar uma questão. Determinadas situações ditas mais do que uma vez 

em reuniões públicas e escritas em artigos de jornais, e não havendo uma resposta da 

maioria do Executivo da Câmara Municipal, pode enviesar o sentido de responsabilidade 

desta Instituição. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto falou, e não é a primeira vez que o faz, na questão 

da auditoria do Tribunal de Contas à C.M.P.. Gostaria que a reunião de hoje fosse feita em 

torno da proposta da Nova Lei das Finanças Locais. De qualquer forma como os Srs. 

Vereadores do P.S. têm abordado a questão da auditoria do Tribunal de Contas ficou hoje 

mais claro que existe algum preconceito ou  desconfiança sobre o Poder Local e, diria 

ainda, sobre o funcionamento das Instituições Democráticas. 

Em nenhum momento a maioria do Executivo Municipal deste mandato ou do 

mandato autárquico sobre o qual se prendeu a apreciação do Tribunal de Contas 

entendeu que, pelo facto de cá estar a Inspecção, iria a Câmara Municipal ou alguém ser 

penalizado. Sempre entenderam a auditoria como uma forma de aferição dos 

procedimentos, de compatibilização da lei geral que muitas vezes é regulamentada e é 

complementada com vários Despachos Ministeriais e que se torna muitas vezes complexa 

na sua interpretação. 

A maioria do Executivo da C.M.P. sempre entendeu a auditoria como uma forma de 

partilha das Instituições num País democrático. 

Em nenhum momento, no relatório do Tribunal de Contas, se afere que há 

apropriação dos dinheiros públicos por parte do Executivo da Câmara Municipal. 

É importante referir que a maioria do Executivo Municipal tem legitimidade para ser 

considerada de responsável.  

Já anteriormente foi referido pela Sr.ª Presidente que o relatório da Inspecção do 

Tribunal de Contas menciona parecer favorável (página 103 do documento) às contas, 

com especificação de algumas reservas e recomendações que estão a ser devidamente 

trabalhadas pela Câmara Municipal para envio àquela entidade. 
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Uma das reservas que o Sr. Vereador José Braz Pinto colocou nesta reunião é o 

chamado RSCI (Regulamento do Sistema de Controle Interno). Chama a atenção dos Srs. 

Vereadores de que o POCAL tinha entrado em funcionamento há pouco tempo.  

Inspecções feitas a várias Câmaras Municipais, foi referido que algumas não tinham ainda 

a referida norma em aplicação. A Câmara de Palmela podia não ter um ou outro aspecto 

em conformidade, mas tinha aplicado o POCAL e acatou as decisões do Tribunal de 

Contas sobre este Plano. 

Evidentemente que os Auditores quando fazem uma auditoria têm obrigação de 

colocar todas as questões que não estejam exactamente de acordo com a lei, mas a 

Autarquia tem direito ao contraditório. 

A Sr.ª Presidente já teve ocasião de em reunião de Câmara especificar as nove 

recomendações do Tribunal de Contas, com menção de que todas elas foram corrigidas. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto falou na questão das “avenças”. Deve dizer que a 

C.M.P. não recebe lições acerca do pessoal “avençado”, o grosso do trabalho é feito com 

pessoal dos quadros da Câmara Municipal e as avenças são uma minoria, são justificadas 

e são legais. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que vai referir-se ao Congresso Extraordinário 

da A.N.M.P.. O Sr. Vereador Octávio Machado reiterou a posição dominante nesse 

Congresso Extraordinário. 

Gostaria que houvesse uma grande influência do P.C.P. no referido Congresso, mas 

efectivamente a influência foi determinante de sociais democratas, de socialistas, de 

centristas, de independentes e, evidentemente, também do PCP.  

Registaram-se 862 presenças. Em termos de votação houve 817 votos a favor, 24 

abstenções e 21 votos contra.  Isto significa que no universo dos Municípios presentes a 

esmagadora maioria dos Delegados viram que de facto esta proposta de Lei das Finanças 

Locais é lesiva do interesse dos Municípios e das populações que representam. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto referiu que relativamente à proposta de Orçamento 

de Estado do ano passado todo o Executivo Camarário votou favoravelmente a moção e 

crê que nenhum Membro do Executivo deve estar arrependido pela decisão que tomou na 

votação. Esta Nova Lei das Finanças Locais vai ter repercussões no universo do mandato. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto levantou a questão de que recebeu tardiamente a 

documentação para análise. Está em condições de adiantar que até sábado (dia 07.Out.) 

esteve um grupo de trabalho a preparar o documento com os elementos disponíveis, pois 

até sexta feira houve alterações nos valores disponíveis.. Os serviços da Câmara 

efectuaram a recolha de elementos junto dos dados disponibilizados pelo Governo. Todos 

os Municípios tiveram essa limitação de acesso à fonte e dificuldades em trabalhar os 

números com alguma fiabilidade. 
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Em relação à questão do IRS: os 5% do IRS são obrigatórios até 2008, porque é 

uma norma transitória A partir de 2009 é que vai haver o desdobramento de 2% + 3%. Os 

números que a Autarquia possui de 8.115.136 euros, em relação a 8.542.301 são 

números que tem também a A.N.M.P., a BDO, a Deloitte e o próprio Governo. A Câmara 

sabe que não pode reduzir mais do que 5% em 2007, porque se fosse mais se calhar iriam 

ser 37,5% ou 40%; ainda não está bem fixado o volume. As perdas são irreversíveis para 

o mandato autárquico do Município. É demasiado egoísmo fazer uma análise de quem 

sobe ou quem desce, olhar só para o imediato. 

 É preciso ter em conta as repercussões que a aplicação desta lei vai ter a curto, 

médio e longo prazo. Pelo menos a médio e longo prazo são desastrosas para o concelho 

de Palmela, porque tal como vem referido na proposta de moção reporta a cerca de 40% a 

quebra nas transferências do Estado para o Município de Palmela.  

As contas estão feitas conforme a lei e no caso de Palmela a perda para 2007 é de 

cerca de 500.000 euros, porque é o somatório do FEF com o IRS calculado a 5%. Em 

2006 o valor foi de 8,5 milhões de euros e, em 2007, prevê-se que seja de 8,1 milhões de 

euros. 

Em relação à contenção dos gastos a Autarquia prevê este mesmo objectivo. A ideia 

que deve existir é a da solidariedade entre os Estados. Quando se fala em Estado Central 

também se pode igualmente falar de Estado Local. A a repartição dos recursos tem de ser 

feita proporcionalmente ao peso de cada um, de forma justa, equitativa, respeitando 

princípios; como, para além da Constituição, a Carta Europeia da Autonomia Local. A 

Carta Europeia entende que a autonomia local é o direito da capacidade efectiva das 

Autarquias Locais gerirem sob a sua responsabilidade uma parte importante dos assuntos 

públicos. Não é nenhum favor que o Estado Central está a fazer às Autarquias Locais. São 

Eleitos para a Assembleia da República e daí sai o Governo e nas Autarquias são Eleitos 

também directamente para defenderem os interesses das populações. Como tal, a divisão 

de verbas tem de ser justa e, é neste capítulo, que as decisões não estão certas, porque é 

entendido que princípios como a autonomia, a coesão territorial e as assimetrias são 

violados. 

A Lei do Orçamento de Estado pode alterar a Lei das Finanças Locais, 

nomeadamente em termos do endividamento líquido. Este ponto é completamente 

arbitrário sujeito àquilo que cada Governo possa entender em relação à autonomia 

municipal em cada período. 

A questão das sanções não é assim tão simples como isso. Já existe tutela em 

relação às Autarquias Locais e ela é executada. Essa tutela existe e é compreensível, 

agora a tutela sancionatória era exclusiva dos Tribunais, ou do Tribunal Administrativo, ou 
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do Tribunal de Contas ou do Tribunal Constitucional, e não era comparticipada por um 

qualquer Ministério.  

A questão dos Despachos Conjuntos dos 3 Ministros, há um ou outro caso que se 

pode entender, mas para certos empréstimos que estão excepcionados para efeitos de 

endividamento, criar aqui um tipo de tutela integrativa é fazer recordar tempos passados, 

estando a recordar-se da Constituição de 1933 e não da Constituição de 1976. 

Em relação às isenções elas já existem. A Assembleia Municipal aprova isenções 

quando entende que são justas. Mas criar automaticamente isenções, não considera que 

seja muito cordial. 

Em relação à autonomia, é de entender que 30 anos depois de Abril, 30 anos depois 

das primeiras eleições as Autarquias não estão mais autónomas, antes pelo contrário. Os 

números são exemplificativos. Os Municípios contribuem com 9,9% da despesa pública e 

dos 6.700 milhões de euros que as Autarquias gastam, o Estado gasta 67.950 milhões de 

euros. O investimento dos Municípios é de 43,9%, do total do investimento público,  o 

investimento do Estado é de 56,1%. Está fora de questão que o Estado tem maiores 

responsabilidades. Não se está a falar em cada Município como uma quinta, o País é um 

todo, é uno. Quem despende 6.700 milhões de euros vai repercutir para a população em 

43,9% do investimento e quem despende 67.950 milhões de euros vai repercutir para a 

população em 56,1%.  

Sucede que 1 € no Município vale muito mais do que 1 € no Estado. O super havit 

em 2004 é de 25 mil milhões de euros, são 25 milhões de euros positivos contra 6.819 

milhões de euros negativos do Estado. 

Até admite que, até 2004 os Municípios tivessem sido despesistas, mas em 2002 (se 

a memória não lhe falha) com a Dr.ª Manuela Ferreira Leite foi colocado um “travão” nas 

despesas. E os Municípios não receberam mais dinheiro pelas transferências do 

Orçamento de Estado, mas em contrapartida, a dívida do Estado aumentou para 95 mil 

milhões de euros. São mais 13% em relação a 2004 em que já tinha uma dívida de 84 mil 

milhões de euros. 

A A.N.M.P. faz bem em comparar porque os números são comparáveis e a 

população desconhece. 

Sublinha o facto de alguns “notáveis” virem para a rádio e para a televisão debitar 

más informações sobre os Autarcas.  Na realidade os Autarcas não são todos corruptos e 

adianta mais: a corrupção nas Autarquias é uma excepção. Os Municípios de Norte a Sul 

do País estão descansados nesta matéria, independentemente da cor política de cada um. 

 A A.N.M.P. comparando os resultados líquidos dos 308 Municípios que constituem o 

universo com as quatro empresas públicas (CP, REFER, Metro de Lisboa e Metro do 
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Porto) somaram o valor de 25 mil milhões de euros positivos, o Estado registou 6.819 

milhões de euros negativos. 

O Município de Palmela zela no sentido de que na Assembleia da República não 

seja feita a votação imediata, e deixa o apelo a todos os Deputados, independentemente 

do partido a que pertençam, e que representam o Distrito de Setúbal  - não se esqueçam 

que representam as mesmas populações que os Municípios desta área geográfica e têm 

uma palavra a dizer.  

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que ficou esclarecido que a quebra 

dos 500.000 euros já inclui a verba do FEF e do IRS. Salienta que não pretende ver o 

Distrito todo da mesma forma, o quadro é elucidativo e consegue-se perceber aqueles que 

são os ricos ou os pseudo-ricos e isto faz-lhe lembrar a célebre frase da U.D.P. “os ricos 

que paguem a crise”. O Sr. Vereador vem claramente com a noção de que é preciso 

encurtar o endividamento, de que deve haver solidariedade, mas não toquem no Município 

de Palmela. Então vão tocar em quem? 

É que Palmela é claramente dos Municípios da Área Metropolitana de Lisboa aquele 

que vive no maior desafogo financeiro, é dos mais ricos, e nas listas é possível ver que 

Palmela em termos de PIB (Produto Interno Bruto) é o 5.º do País (este é um dado de 

2004). 

Esta questão não pode ser defraudada e por alguma razão, tirando Benavente que 

na aplicação bruta dos critérios está com 50% e Constância com 54.2%, dos do Distrito, 

Palmela é aquele que está com 46.9%. O Município de Palmela é aquele que possui mais 

dinheiro. Se a maioria do Executivo Municipal aplica a taxa de 0.8% do IMI e isso faz 

crescer as receitas é uma responsabilidade sua, mas têm sempre a possibilidade de voltar 

atrás e um dia destes em vez de ser um dos Municípios mais ricos comece por ser um 

Município para os seus Munícipes. 

Opina que a proposta de moção peca por alguns erros. E menciona: 

• Da leitura da proposta de moção cita: “(...) acresce que o no Município tais quebras 

serão compensadas pelo crescimento da receita com o IMI em Palmela, quatro anos 

depois da entrada em vigor do IMI, ainda não atingimos o nível de arrecadação da receita 

obtido no último ano de vigência da Contribuição Autárquica (...)”. Numa consulta às 

Finanças é possível verificar qual é o número de habitações que perdem a isenção do IMI 

nos próximos dois anos, são as seguintes urbanizações: Palmela Village, Vila Serena, Vila 

Paraíso, toda a Aires e Golfe do Montado. O valor obtido com estas urbanizações triplicará 

o valor arrecadado de IMI no concelho de Palmela. 

• Na proposta “(...) põe em causa a autonomia do Poder Local (...)”, tem muitas 

dúvidas em relação à questão da autonomia. 
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• “(...) os pressupostos não correspondem à realidade dos Municípios Portugueses 

nem às necessidades das populações (...)” é a maioria do Executivo Municipal que 

continua a fazer esta afirmação. 

• “(...) contraria a coesão territorial, agrava as assimetrias regionais e sociais (...)” . 

Pode considerar-se a lei redutora e centralista, mas a questão que colocam das 

assimetrias regionais e sociais é muito complicado  ter suporte base, porque quando se 

retira a Palmela para dar a Alcochete, por exemplo, está-se a fazer alguma dissimetria. 

Claro que este Município é de Palmela, como disse o Sr. Vereador Octávio Machado e 

muito bem, e portanto todos terão de se “bater” por isso, mas é preciso perceber em que 

contexto é que o Município se move, principalmente quando se lê o 4.º e 5.º ponto: “(..) 

desencadear acções  no sentido de sensibilizar os Deputados Eleitos (...)” e “(...) 

disponibilizar-se para participar em acções que venham a ser consertadas (...)”. O 3.º 

ponto “(...) informar e esclarecer a população do concelho sobre os constrangimentos 

financeiros (...)”. Não vale a pena sequer especificar, porque a maioria do Executivo 

Municipal assume sempre esta acção, mesmo antes desta Nova Lei das Finanças Locais.  

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere, em representação dos Vereadores 

Socialistas, que é preciso ter como ponto de partida alguns factores fundamentais: sendo 

que um deles é o rigor orçamental. Esse rigor orçamental vem de uma cobrança que tem 

de ser efectiva e tem de corresponder em termos de receitas àquilo que é efectivamente 

orçamentado. 

De acordo com o relatório do Tribunal de Contas O Município de Palmela deixou de 

receber 2.500.000 euros nos anos de 2003 e 2004. O facto é que há objectivamente 

alguma dificuldade em cobrar e, portanto se há efectivamente essa dificuldade tem de 

haver mais rigor e esse rigor passa por uma série de atributos. Vão ser certamente tempos 

difíceis para o Município, mas a gestão tem de se adaptar.  

De todo o modo, como o Sr. Vereador José Braz Pinto disse e muito bem, a gestão 

continua a fazer-se, os subsídios continuam a ser atribuídos, ainda que com um 

decréscimo na maior parte deles, mas também alguns deles até aumentaram.  

Há uma clara necessidade de objectivar o que se quer e para onde se pretende ir. 

Esta terá de ser a base de trabalho. 

Parece-lhe que independentemente de todos os condicionalismos que se possam 

aduzir à proposta de moção, esta possui dados que não são completamente fiáveis.  

Terá de partir do pressuposto que os números referidos pelo Sr. Vereador Adilo 

Costa são correctos, porque as Finanças não lhe conseguiram facultar esses dados 

directamente.  

A Sr.ª Vice-Presidente refere que é importante perceber como é que se vai 

continuar a fazer esta discussão. Das intervenções dos Srs. Vereadores do P.S. ficou sem 
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saber se estão na disponibilidade de fazer alguma sugestão concreta que vise reformular a 

proposta de moção, ou então, se não vale muito a pena continuar a discussão porque a 

posição dos Srs. Vereadores está assumida. 

 Propõe que a reunião possa ser interrompida para análise no sentido de se 

encontrar uma posição mais consensual por parte do Executivo. 

A proposta de moção foi trabalhada com todos os dados possíveis. Fez-se o possível 

para que a proposta não tivesse uma conotação política ou partidária.   

A postura da A.N.M.P. está longe de estar sob a orientação do P.C.P., aliás a 

modéstia da maioria do Executivo da Câmara também os leva a pensar que não iriam tão 

longe, embora tivessem muita honra por influenciar o País dessa maneira, mas não. 

A A.N.M.P. também se esforçou no sentido de encontrar uma posição consensual. A 

presente proposta de moção respeita os critérios mais nacionais e a avaliação não se 

distancia muito dessa realidade. 

A questão concreta que coloca é: se os Srs. Vereadores estão na disposição de 

contribuir com sugestões interrompe-se a reunião para reformular a proposta de moção.  

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que não se pode estar à partida a querer 

saber qual vai ser a posição dos Vereadores Socialistas dizendo que “só é legítimo 

continuar esta discussão se houver consenso" porque a discussão tem de continuar dentro 

dos parâmetros democráticos em que a Sr.ª Presidente em Exercício entenda dirigir a 

reunião. 

A Sr.ª Vice-Presidente tem todo o direito de dirigir a reunião da forma como o 

Regimento lhe permite, mas recorda que prescindiu inclusivamente do Período de Antes 

da Ordem do Dia para que a discussão sobre esta proposta de moção – Nova Lei das 

Finanças Locais – fosse mais alargada. 

Pede à Sr.ª Vice-Presidente que deixe continuar a sua intervenção sobre esta 

matéria, o que lhe foi permitido. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto tece algumas observações às intervenções antes 

referidas: 

 O Sr. Vereador Octávio Machado percebeu mal. Na sua intervenção referiu que a 

Oposição não teve informação e que os Srs. Vereadores a tempo inteiro têm mais 

possibilidade de se inteirarem dos assuntos. Quem disse que havia Oposição e não 

Oposição foi o Sr. Vereador Octávio Machado que disse que não era Oposição mas sim 

alternativa.  

 Em relação à intervenção da Sr.ª Presidente em Exercício acerca da desconfiança 

no Poder Local, refere que pela sua parte não tem nenhuma desconfiança acerca do 

Poder Local. 
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Entende que a recuperação do municipalismo que se perdeu após a 1.ª República, é 

uma conquista do 25 de Abril. 

 Em relação à existência de um auditor externo refere que, no seu entender, é 

positivo que haja estas inspecções, porque acabam por encontrar situações que são 

menos correctas e que devem ser corrigidas.  

 Em relação ao facto de o Tribunal de Contas se ter pronunciado acerca da 

Palmela Desporto, Empresa Municipal, a Sr.ª Presidente da Câmara disse que discordava 

que o Tribunal de Contas se referisse à Palmela Desporto e que iria até esgrimir este facto 

junto daquela entidade. E referiu “fico entusiasmadíssimo por ver qual é a luta que a Sr.ª 

Presidente vai entabular com o Tribunal de Contas acerca deste assunto” ao que a Sr.ª 

Presidente recuou um pouco e disse “eu não vou estabelecer nenhuma luta, mas não 

concordo e vou dizer abertamente que não concordo”. 

Pelos Srs. Vereadores desta Câmara foi dito que não concordavam que houvesse 

este tipo de fiscalização e foi a Sr.ª Presidente que disse, numa anterior reunião de 

Câmara, que não achava que o Tribunal de Contas se devesse pronunciar sobre a 

Palmela Desporto. Podem ser compiladas as actas. 

 O Sr. Vereador Adilo Costa justificou que até  sexta-feira se tinham registado 

alterações. Assim sendo, porque é que na semana anterior, antes de sexta-feira já se 

falava tão abertamente acerca de números e de valores?  

 O Sr. Vereador Adilo Costa fez a comparação com o Governo e sublinhou o 

investimento, o que dá a impressão é que o Governo tem proporcionalmente os mesmos 

encargos que as Autarquias. Mas a realidade é que o Governo tem competências que não 

são propriamente de investimento que são de manutenção da soberania e são 

competências que esgotam recursos financeiros. A esta comparação, entre comparar as 

finanças locais com as finanças nacionais é o mesmo que estar a comparar uma bicicleta 

com um comboio. 

 Finalmente responde à Sr.ª Presidente em Exercício que para fazermos qualquer 

alteração a esta moção tinha de elaborar uma proposta de moção completamente nova, 

que não seria de apoio à Nova Lei das Finanças Locais, mas também não era de ataque 

cerrado àquela Lei.  

Nestes termos não vê qualquer possibilidade de interromper a reunião para elaborar 

uma proposta de moção completamente nova. 

O Sr. Vereador José Charneira cumprimenta todos os presentes. 

O Sr. Vereador José Charneira refere que vai deixar registada a sua posição sobre 

a proposta de Nova Lei das Finanças Locais. Assim, tece os seguintes comentários: 

♦ Não tem dúvidas que as contas feitas pela A.N.M.P. e pela Câmara Municipal 

estão bem calculadas.  
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♦ O Município de Palmela vai ser dos mais prejudicados em relação à Nova 

Proposta de Lei. 

♦ De facto o Município de Palmela não é um Município rico. Os recursos que possui 

são bastante inferiores ao de outros Municípios não só do Distrito como da Área 

Metropolitana de Lisboa. 

♦ A Câmara Municipal tem-se pautado por uma gestão equilibrada, justa, correcta 

que permite ter a situação financeira que tem actualmente. 

♦ A Câmara Municipal de Palmela não deve nada a ninguém contrariamente, por 

exemplo, ao Governo. Foi o C.D.S. que pediu para serem publicadas as dívidas que o 

Governo tem em relação às empresas e aos particulares, o que ainda não foi feito, mas 

era bom que se fizesse por uma questão de igualdade e para conhecimento geral.  

♦ De facto a proposta do Governo ainda vai para discussão no Plenário do dia 

11.Out.2006 e depois irá para a especialidade; mas de certeza que a proposta do 

Orçamento de Estado que vai ser apresentada no dia 16.Out.2006 já contempla esta Lei, 

senão corre-se o risco de em Dezembro ainda não ter proposta de Orçamento de Estado. 

Não tem dúvidas que o Governo P.S. já tem o Orçamento de Estado feito a contar com 

esta Lei. Só se houver uma grande mobilização não só dos Municípios, como também, dos 

Munícipes é que se poderá voltar atrás com este Lei. 

De facto é uma Lei com uma ingerência clara na Administração Local. 

♦ Em relação às inspecções do Tribunal de Contas, do IGAT (Inspecção Geral da 

Administração do Território) e do IGF (Inspecção Geral de Finanças) frisa que não fica 

nada incomodado que haja inspecções. Saúda mesmo o trabalho destes organismos. 

 Uma situação é a de uma inspecção feita pelo Tribunal de Contas, porque os 

Tribunais são órgãos independentes e outra questão completamente diferente será uma 

inspecção feita pela tutela de um Ministro. Os Executivos Municipais são eleitos 

directamente pela população e não são escolhidos pelo Ministro, este ponto é uma 

ingerência clara no voto das populações.  

♦ Convém referir que há uns anos atrás quando se falou na regionalização defendeu 

e continua a defender a regionalização, porque esta será um patamar intermédio de 

gestão que falta no País e que é fundamental. 

Esta questão é que devia ser de facto discutida em vez desta proposta da Nova Lei 

das Finanças Locais. 

O Sr. Vereador Octávio Machado refere que tem de dizer ao Sr. Vereador José 

Braz Pinto que o sentido das suas palavras muitas vezes não atinge o objectivo que se 

pretende. Efectivamente aquilo que pensou ser uma crítica, dizer que “a A.N.M.P. andava 

a reboque do P.C.P.”, não fez isso com o sentido que se pode extrair das palavras. Desde 

logo pensa que é um elogio ao P.C.P. e uma ofensa a todos os outros Partidos que 
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estiveram representados no Congresso. Mas este não deve ter sido o sentido das suas 

palavras. Muitas vezes aquilo que se diz pode ter muitas leituras. 

Sublinha uma intervenção realizada nesta reunião de Câmara que: “o 1.º travão foi 

colocado pela Ministra Manuela Ferreira Leite em 2002”. Seria interessante ir aos jornais 

da altura recapitular o que a Oposição na altura dizia, e confrontar hoje as pessoas com 

aquelas declarações. Tempo é história. Não se pode estar consecutivamente, só porque 

se é Oposição “ a ser surdos-mudos e estar contra tudo e contra todos”. 

Há que, em termos políticos, começar a discutir as situações tendo em vista os  

interesses e os objectivos finais que são a melhoria das condições de vida do povo 

português. 

A Câmara de Palmela pode ser uma câmara rica, mas o concelho de Palmela 

também é um concelho rico. No entanto, pode-se ver que, em termos de problemas de 

saúde e de segurança, o Distrito de Setúbal é aquele que tem mais carências a nível 

nacional e o concelho de Palmela é aquele que está em pior situação. Há que ter em conta 

todas estas situações e ser mais coerente com aquilo que se defendeu no passado. 

Acredita nas boas intenções das pessoas que legislam, mas depois a tradução na 

prática muitas vezes distorce a “boa intenção”. Não duvida das boas intenções e esta Lei 

tem naturalmente boas situações. Defende que o controle deve ser feito nos termos que 

são exigidos e que não põem em causa a seriedade das pessoas.  

Assistiu à tomada de posse de um Dirigente Desportivo que disse que a culpa é da 

Justiça. Quer dizer que todos os factos anteriores que se passaram de escutas telefónicas 

não são verdadeiros e é tudo mentira, porque a culpa é da Justiça. A Justiça tem de 

cumprir determinados parâmetros e determinadas regras, o que faz com que as situações 

passem e sejam limpas. A opinião pública cria depois um estado de desconfiança em 

relação a tudo e a todos. É preciso ser-se muito sério nestas discussões. 

Lembra-se de outra discussão ocorrida em Palmela, afirmando-se  que a Autoeuropa 

em Palmela não iria fazer nada, por este concelho porque estava isenta do pagamento de 

impostos. Hoje sabe-se o peso que a Autoeuropa tem na Autarquia e sabe-se que esses 

impostos vão servir de compensação para outros concelhos. 

Não se pode, só porque não se é da mesma “cor” partidária estar contra tudo. 

Uma pessoa que ajudou no seu raciocínio e na sua decisão de voto relativamente à 

Nova Lei das Finanças Locais, foi um grande Autarca do P.S., chamado Mário de Almeida. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que o índice de compensação fiscal de toda a 

Área Metropolitana de Lisboa, excluindo Moita e Barreiro, é superior a 0,75%; portanto, 

todos eles têm um índice superior até à média nacional e Palmela é contribuinte líquido 

com mais de 1,1 milhões de euros. 
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Numa solidariedade que até agora era orientada pelo próprio Governo através do 

Orçamento de Estado. Agora essa solidariedade foi transferida inter-municípios e é neste 

ponto que discorda. 

Em relação ao controle de taxas e tarifas, é de opinião que se deve ter algum receio 

com o que pode acontecer. É evidente que se tem de aproximar as taxas e as tarifas ao 

custo real. Há que ter muito cuidado quando se dão poderes a uma entidade externa às 

Autarquias que de um momento para o outro poderá fazer “tábua rasa” da intervenção 

social que também cabe aos Municípios. Imagine-se o problema da água; a Câmara de 

Palmela entende que o m3 de água deve ser de valor x e a entidade reguladora diz que o 

valor deve ser x + n. Qual é o papel que cabe aos Municípios? Qual é a intervenção dos 

Municípios? Qual é o poder de decisão destes? 

Em relação ao IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) e num futuro próximo quando 

deixarem de estar isentos determinados imóveis e o valor arrecadado com esta receita se 

verifique ser outro, a Câmara de Palmela analisará qual a taxa de IMI que deverá ser 

aplicada naquele ano. 

O cálculo da Derrama em 2005 foi de 5,5 milhões de euros, com o novo cálculo 

agora que passa a ser sobre o lucro tributável do IRC pode-se correr o risco de este 

imposto decrescer 40%. 

Com a nova revisão de sexta-feira passada reduziu-se para 36 os Municípios que 

vão cair no imediato e Palmela é um desses Municípios.  A partir de 2009 são 220 

Municípios que vão ver reduzidas as suas verbas. 

Não tem consigo o ante-projecto da A.N.M.P., mas a resolução é diferente do ante-

projecto, porque houve negociações. A resolução teve em conta a opinião da esmagadora 

maioria dos Municípios. Houve o cuidado de retratar alguns dos principais princípios. 

Felizmente que se conseguiu o apoio generalizado de todos. 

Frisa que até à relativamente pouco tempo houve 44 Municípios com indicadores de 

2004 que subiam; não foi o caso de Palmela, Palmela já sabia que descia. Houve 

Municípios que dormiram num dia a pensar que subiam e acordaram no outro dia a 

verificar que tinham baixado. São 44 Municípios e quase todos eles  se situam no litoral. 

O mais relevante é que certos indicadores têm de ser revistos, como por exemplo, a 

ponderação da população. Palmela é prejudicada porque o território passa a ser 

considerado menos e o concelho de Palmela é bastante extenso com 462 Km2 de área, 

mas é a população que passa a ser ponderada. 

Há concelhos pequenos que os primeiros 5.000 habitantes são ponderados por 3. 

Um concelho pequeno em que um habitante se vai embora daquele concelho representa 3 

habitantes. Já não basta fecharem os Centros de Saúde, fecharem as escolas e ainda por 

cima o homem vai-se embora porque não tem sustentabilidade para os seus filhos ou para 
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a sua família e o Sr. Presidente da Câmara se calhar ainda tem de pagar para ele não se ir 

embora. Isto será justo? Estão a falar novamente de números e de critérios. Os critérios 

têm de ser revistos.  

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que a capitação média nacional do País é 

de 184 euros / habitante. Fez as contas e a capitação média de Palmela é de 367,45 

euros. Os impostos cobrados foram de 20 milhões 950 mil euros e são 57.014 habitantes. 

O Sr. Vereador Adilo Costa refere que o valor é de 285,50 euros e para o ano vai 

ser inferior, são dados do Governo.  

A Sr.ª Vice-Presidente refere que a documentação foi entregue com algumas horas 

de atraso, ainda assim a maioria do Executivo fez questão de introduzir este ponto na 

Ordem do Dia para que todos os Membros do Executivo tivessem ocasião de apreciar a 

proposta de moção. Este ponto deve ser valorizado. Podiam não o ter feito, tendo em 

conta que é uma questão política e que o País inteiro está a discutir, os Autarcas 

conhecem, os Partidos tiveram reuniões, quem é que não tem conhecimento deste 

assunto? Não vale a pena argumentar a questão de que os documentos não foram 

apresentados com mais tempo de antecedência.  

Já foi afirmado que, de acordo com a esmagadora maioria dos Autarcas deste País, 

se conseguiu uma proposta consensual no Congresso Extraordinário da A.N.M.P. 

Já percebeu que os Srs. Vereadores do P.S. têm uma posição firmada sobre o 

assunto. 

A maioria do Executivo da Câmara tem várias preocupações e uma grande 

responsabilidade que é a de gerir o concelho de Palmela. Só pode gerir se tiver condições 

para isso. Se hoje não forem tomadas as devidas cautelas, não se falar das matérias que 

a todos preocupam, se não se informarem os Munícipes estarão a ser irresponsáveis 

É um acto de responsabilidade de todos de que o documento em questão consiga 

conter, de alguma maneira, a posição de todos.  

Relativamente aos considerandos da proposta já foi referido pelos Srs. Vereadores a 

questão da autonomia do Poder Local. Vai-se abster daquilo que ouviu nesta reunião, e 

vai referir-se apenas àquilo que considera fundamental. 

 A Nova Lei das Finanças Locais se lida pormenorizadamente põe em causa o Poder 

Local. A Constituição define o Poder Central com responsabilidades próprias, o Poder das 

Regiões Autónomas, o Poder Local e as Autarquias. Se o Poder Local permitir que em 

cada ano se recebam menos verbas transferidas do Orçamento de Estado está-se a 

contribuir para que os Municípios não consigam fazer um PPI (Plano Plurianual de 

Investimentos) a médio prazo. Pode-se não estar de acordo com muitas questões, mas 

em relação a este ponto uma significativa parte de Presidentes e Vereadores de vários 

Partidos Políticos têm esta interpretação. É uma incerteza permanente. 



Acta n.º 20/2006 

Reunião de 09 de Outubro de 2006 

 25 

O Sr. Vereador José Braz Pinto referiu que já no ano passado ta maioria do 

Executivo assumiu este mesmo discurso, este facto mostra a coerência que existe em 

relação ao trabalho que é desenvolvido. 

Quando forem aprovadas as contas deste ano poder-se-á analisar qual vai ser o 

resultado; se realmente Palmela é um concelho rico e se recebe assim tanto dinheiro... 

Faltam vários projectos no concelho de Palmela, desde Escolas do 1.º Ciclo, a pavilhões 

desportivos nas escolas secundárias, a muitas estradas que carecem de obras, sem falar 

de outros investimentos da Administração Central que todos os anos o PIDDAC não 

contempla no concelho de Palmela.  

Os Municípios não são uma colectividade do Governo. Os Municípios não têm medo 

da tutela dos Tribunais e das auditorias, o que é mais gravoso, é que o Ministro possa 

fazer despachos sobre uma determinada matéria que possa levar a Câmara a fazer uma 

política que não é a sua. O Governo não manda nos programas eleitorais dos Municípios, 

nem no trabalho diário que estes desenvolvem, até porque foram eleitos pelos mesmos 

cidadãos que elegeram o Primeiro Ministro. 

Acha que todas estas situações significam a passagem de um atestado de 

menoridade do Poder Local Democrático. Enquanto Autarca que é há muitos anos, não 

aceita estes pressupostos e considera mesmo que os Srs. Vereadores também não 

aceitam, a não ser por disciplina partidária. 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que os Vereadores do P.S. não se revêm 

nesta proposta de moção. Esse atestado de menoridade que a Sr.ª Presidente em 

Exercício diz existir não o vêm reflectido. 

A Sr.ª Vice-Presidente refere que considera que foi muito rico o Congresso da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses. Teve oportunidade de ouvir alguns 

colegas das mais variadas cores políticas a nível nacional e foi muito interessante, porque 

nenhum dos Autarcas quis benefícios só para si. Todos se pautaram por querer de facto 

condições para poderem gerir os programas que propuseram às populações. Querem 

mais condições e mais qualidade de vida para as populações pelas quais foram eleitos. 

Embora não haja unanimidade para votar esta proposta de moção, apela aos Srs. 

Vereadores dos vários Partidos aqui representados para que, uma vez aprovada esta 

moção, se possa esclarecer a população acerca desta Lei, nomeadamente, sobre os 

constrangimentos tanto a nível geral como a nível local. 

 A autonomia do Poder Local e o Poder Local Democrático que faz agora 30 anos 

desde as primeiras eleições livres, é uma tese demasiado cara para não ser defendida. 

A Câmara de Palmela terá de explicar porque é que não vai fazer todos os 

investimentos que tinha previsto fazer. 

Crê que estão aduzidas as opiniões de todos. 
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Submetida a proposta de moção sobre a Nova Lei das Finanças Locais 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. 

Os Srs. Vereadores José Braz Pinto e José Carlos de Sousa apresentam 

declaração de voto: 

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. VEREADORES DO P.S.: 

 

“Nós, Vereadores do P.S., gostaríamos de fazer uma declaração de voto, dizendo 

que o nosso voto não é por estarmos contra o conhecimento que de facto esta lei imporá 

alguns sacrifícios e imporá algumas necessidades de contenção a todas as Autarquias. 

O nosso voto contra é por entendermos que os pressupostos políticos que aqui são 

aduzidos, quanto a nós, não se podem retirar da leitura do projecto de lei. A maioria 

entende que esses pressupostos políticos de lá saem e portanto, nesta altura, tendo nós 

discordância em relação aos pressupostos políticos que aqui estão votámos contra; mas 

isto não quer dizer que estejamos de alguma forma satisfeitos pelos sacrifícios que 

infelizmente vamos ter de sofrer.” 

 

II – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

Pela Sr.ª Vice-Presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

1 - Subsídios: 

 

PROPOSTA N.º 1/DCD-DAC/20-2006: 

ASSUNTO: Apoio a Escolas de Música e Bandas Filarmónicas: 

REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

 «Comemora-se a 1 de Outubro o Dia Mundial da Música, data com relevância para a 

comunidade musical, não só pela visibilidade que essa arte tem nesta ocasião, mas 

sobretudo pelo reconhecimento que é atribuído através dela aos seus executantes e 

autores, sem os quais não seria possível desfrutar de alguns dos belos momentos que ao 

longo da vida podemos usufruir. 

A Câmara Municipal de Palmela reconhecendo a importância que a música tem para 

o bem estar das populações e para o seu desenvolvimento cultural e intelectual, atribui 
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anualmente apoios financeiros para a persecução e desenvolvimento desta arte, às 

associações que a desenvolvem e contribuem para que Palmela seja reconhecida como 

uma terra de música e músicos. 

Assim, propõe-se, de acordo com a alínea b), 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, a atribuição de 

um subsídio no valor global de € 23.300,00 (vinte e três mil e trezentos euros), destinado 

ao funcionamento e aquisição de instrumentos das entidades abaixo discriminadas: 

Funcionamento das Escolas de Música: 

- Associação Juvenil COI          750,00 €  

- Grupo Desportivo e Recreativo Leões de Cajados      750,00 € 

- Grupo Popular e Recreativo Cabanense    1.500,00 € 

- Sociedade Filarmónica Humanitária     2.200,00 € 

 - Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”   2.200,00 € 

- Sociedade Filarmónica União Agrícola     2.200,00 € 

- Sociedade de Instrução Musical      2.200,00 € 

Aquisição de instrumentos musicais: 

- Grupo Popular e Recreativo Cabanense    1.500,00 € 

- Sociedade Filarmónica Humanitária     2.500,00 € 

- Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”   2.500,00 € 

- Sociedade Filarmónica União Agrícola     2.500,00 € 

- Sociedade de Instrução Musical      2.500,00 €.» 

 

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

minuta. 

 

PROPOSTA N.º 2/DCD-DAC/20-2006: 

ASSUNTO: Festa de Todos-os-Santos: 

REQUERENTE: Associação das Festas de Quinta do Anjo: 

 

«A Festa de Todos os Santos, em Quinta do Anjo, comemora este ano a sua edição 

250. 

Este momento assinala também a formalização da Associação das Festas de Todos 

os Santos, entidade responsável pela realização do evento. 

Ao atingir a edição 250, prova-se a vitalidade de uma comunidade em torno de uma 

iniciativa que extravasa o âmbito religioso com que foi criada. A Festa de Todos os Santos 

é o momento de afirmação de uma comunidade nas mais diversas áreas: cultural, 

desportiva, recreativa, económica e religiosa. 
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A análise da candidatura a apoio municipal para a realização da edição de 2006 

destas festas, permitiu verificar a vontade desta comunidade em manter a tradição de 

assinalar condignamente uma edição tão especial como a que este ano tem lugar. 

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, atribuir um subsidio no 

valor de € 12.750,00 (doze mil e setecentos e cinquenta euros), à Associação das Festas 

de Quinta do Anjo, constituindo esta verba a comparticipação financeira do Município à 

realização da edição 250 das Festas de Todos os Santos.» 

 

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

minuta. 

 

2 – Tarifa: 

 

PROPOSTA N.º. 3/DCD-DAC/20-2006: 

ASSUNTO: Tarifa de inscrição no Curso “Eu e os Outros – A Bomba de 

Guernica”: 

 

 «No âmbito do Projecto de Artes Visuais, irá realizar-se o curso de expressão 

plástica / dramática, – “Eu e os Outros – A Bomba de Guernica” –, de 6 de Novembro de 

2006 a 21 de Março de 2007 na Biblioteca Municipal de Palmela. Dirigido professores, 

educadores e outros interessados, maiores de 16 anos, este curso tem como objectivo 

abordar temas da actualidade, como a fome, a guerra e a violência a partir da obra de arte 

e da intervenção do artista – Picasso – quando criou Guernica. No programa do curso 

estão previstos diversos ateliers de expressão plástica e dramática, assim como a 

contextualização e interpretação de obras de arte. Pretende-se que a partir desta 

experiência os participantes a possam aplicar nos seus trabalhos futuros.  

Esta formação terá como formadores Ana Lima Netto e Ana Teixeira. 

Assim, propõe-se, de acordo com o disposto na alínea j), do artigo 64.º, da Lei 

169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, a aplicação de uma tarifa no valor de 25 € (vinte e cinco euros) com IVA 

incluído à taxa legal em vigor, como inscrição no referido curso.» 

 

Em relação a esta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Carlos de Sousa refere que da leitura da proposta não 

consegue retirar algumas informações que lhe parecem necessárias para uma melhor 

elucidação da proposta. Assim: 
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- Quantas horas são propostas? 

-  Quantos formandos podem participar na formação? 

- A formação é diária, semanal ou mensal? 

- Quantas pessoas podem efectivamente participar na formação? 

A Sr.ª Vice-Presidente dá a palavra ao Chefe da Divisão de Acção Cultural para que 

preste a necessária informação às questões apresentadas pelo Sr. Vereador José Carlos 

de Sousa, o que este fez. (O número total de horas de formação é de 100 horas, 

realizando-se 3 horas / semana, com o máximo de 20 participantes). 

 

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

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

Pela Sr.ª Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Acordo de Consórcio no âmbito de candidatura ao Programa Escolhas: 

 

PROPOSTA N.º. 1/DEIS-DIS/20-2006: 

ASSUNTO: Ratificação: 

 

«A Associação para o Planeamento da Família (APF), Instituição Particular de 

Solidariedade Social, fundada em 1967, que tem como objectivos fundamentais a 

promoção da saúde, a educação e direitos nas áreas da Sexualidade e Planeamento 

Familiar, propôs à Câmara Municipal a integração de uma parceria para um projecto de 

candidatura ao Programa Escolhas no concelho de Palmela. 

Esta candidatura de que a APF é a instituição promotora e gestora, conta também 

com a colaboração do Centro de Saúde de Palmela e da Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens de Palmela, para o desenvolvimento de um projecto de intervenção 

junto de jovens adolescentes grávidas e mães. 

O território escolhido pelos parceiros para a intervenção a realizar, foi a zona Sul de 

Pinhal Novo. 

Tendo em conta a necessidade de uma resposta específica no concelho de Palmela 

para esta população, a par da rentabilização de alguns projectos já em curso dirigidos a 

jovens, a Câmara Municipal reconhece a importância do projecto, tendo procedido à 
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assinatura no passado dia 29 de Setembro, do acordo de consórcio (em anexo), 

necessário à apresentação desta candidatura cujo prazo terminou a 2 de Outubro, acto 

para o qual se solicita ratificação, ao abrigo do disposto no n.º 3, do art.º 68.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com a redacção da Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro.» 

 

Sobre esta proposta intervieram: 

O Sr. Vereador José Braz Pinto refere que o seguinte: 

Sabe-se que esta Associação de Planeamento Familiar, Instituição Particular de 

Solidariedade Social, é de Lisboa e, portanto, esta proposta visa uma parceria da Câmara 

com esta Associação. 

A sua pergunta prende-se com o facto de existir um tão grande número de 

Associações no concelho, e um tão grande número de Associações em Pinhal Novo, e 

qual a razão porque esta parceria não pode ser feita com uma Associação do concelho, 

em vez de se ir estabelecer uma parceria com uma Associação do concelho de Lisboa. 

A Sr.ª Vice-Presidente dá a palavra a Directora do Departamento de Educação e 

Intervenção Social para que informe o Sr. Vereador José Braz Pinto acerca da questão 

que colocou, o que esta fez. 

A Sr.ª Vice-Presidente refere que é reconhecido o trabalho desta Instituição no 

âmbito do apoio às famílias e até na inter-acção entre as várias Instituições com os 

Centros de Saúde. 

Esta Associação apresentou à C.M.P. um projecto concreto para desenvolver em 

Pinhal Novo. Tendo em conta que este tipo de proposta faz falta em Pinhal Novo, a 

Câmara Municipal aceitou esta candidatura. 

 

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

minuta. 

 

PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 

 

Sr. Miranda Lemos: 

Refere que a leste da Cooperativa Agrícola perto do areal das Serralheiras continua 

a existir naquele local um depósito de lixo. 

Já se verificou no local um incêndio e se não fosse a pronta actuação dos Bombeiros 

tinha sido um descalabro. 

Agradece que a Câmara Municipal providencie a remoção do entulho. 

Veio assistir a esta reunião de Câmara para se esclarecer relativamente a uma 

matéria tão importante: a Nova Lei das Finanças Locais. 
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Pergunta à Sr.ª Presidente em Exercício se lhe permite uma nota sobre este 

assunto. 

A Sr.ª Vice-Presidente refere que não é permitido interpolar a Câmara Municipal 

sobre os assuntos tratados no decurso da reunião, pelo que não vai poder abrir nenhuma 

excepção. 

Sobre o assunto que apresentou, os serviços camarários vão intervir para resolução 

do problema. 

 

IV – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das dezanove horas e trinta minutos, a Sr.ª Vice-Presidente declarou 

encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta, que eu, Luísa Cristina Frutuoso 

Lopes, assistente administrativa especialista, redigi e também assino. 

 

A Vice-Presidente 

 

Adília Maria Prates Candeias 

 

A secretária 

 

Luísa Cristina Frutuoso Lopes 


