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Mandato 2013/2017 

Ata da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Palmela 

Realizada no dia 29 de abril de 2015 

Ata N.º 15 

No dia 29 de abril de dois mil e quinze, pelas vinte horas e quarenta e sete minutos, no Auditório da 
Biblioteca Municipal em Palmela, reuniu extraordinariamente a Assembleia Municipal do Município de 
Palmela, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

PONTO UM – 1.ª Revisão ao Orçamento 2015 e Grandes Opções do Plano 2015-2018; 

PONTO DOIS – Interesse público municipal no âmbito do regime excecional de regularização de 
estabelecimentos e explorações, previsto pelo Decreto-lei nº 165/2014, de 5 de novembro; Reqte: 
Sociedade Agrícola Mãe D’Água; Procº E-643-86; Local: Carrasqueira; 

PONTO TRÊS – Constituição de Comissões Permanentes da Assembleia Municipal. 

 

A Mesa foi constituída pela sua Presidente, Sra. Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, pelo Primeiro Secretário, 
Sr. Carlos Alberto da Silva Caçoete e pelo Segundo Secretário, Sra. Andreia Sofia Dias Bento. 

 

Efetuada a chamada verificou-se a presença dos elementos abaixo identificados. 

 

Por parte da Coligação Democrática Unitária (CDU): 

 Sra. Ana Teresa Vicente Custódio de Sá; 

 Sr. Domingos da Costa Rodrigues; 

 Sr. Joaquim Silvino Pato Caçoete; 

 Sr. Carlos Pedro Gonçalves Rocha Pereira; 

 Sr. António Manuel Caeiro Mestre; 

 Sr. Carlos Alberto da Silva Caçoete; 

 Sra. Rosa Maria Ramos Dinis. 

 Sr. Luís Manuel Paciência Pato; 

 Sr. Simplício Joaquim Guerra Piteira; 

 Sra. Andreia Sofia Dias Bento; 

 Sr. Nidberto Patuleia Paiva; 

 Sra. Ana Filipa Sobral Raposo Maria; 

 Sra. Sónia Cristina Matos Rodrigues Semião; 

 Sr. Fernando António Figueira Baião; 

 Sr. Manuel Fernandes Lagarto; 

 Sr. Valentim Rodrigues Pinto; 

 Sr. José da Cruz Silvério. 

 

Por parte do Partido Socialista (PS): 

 Sr. Raúl Manuel Ribeiro Pinto Cristóvão; 
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 Sra. Ilda Sofia Pereira Dias Fino; 

 Sr. José Carlos Matias de Sousa; 

 Sr. Bruno Eduardo Guerreiro da Luz Grazina; 

 Sr. José Manuel da Cruz Silvério; 

 Sr. Fernando Luis Justino Coelho; 

 Sra. Elisabete Maria Martins Cavaleiro. 

 

Por parte do Partido Popular Democrático/Partido Social Democrata. Centro Democrático e Social/Partido 
Popular (PPD/PSD.CDS-PP): 

 Sra. Maria Rosa Pinto Bôcas; 

 Sra. Teresa Marta Oliveira dos Santos Joaquim; 

 

Por parte do Bloco de Esquerda (BE): 

 Sr. Carlos Manuel da Silva Oliveira; 

 Sra. Tânia Sofia Barroso Ramos. 

 

Verificou-se ainda as seguintes ausências. 

Por parte da Coligação Democrática Unitária (CDU): 

 Sra. Ana Cláudia Romão Manuelito Nunes dos Santos; 

 Sra. Dina Maria Mateus Pereira Serra; 

 Sra. Cristina Maria Palhinhas Moura. 

 

Por parte do Partido Socialista (PS): 

 Sra. Carla Sofia Freitas Oliveira; 

 

Por parte do Partido Popular Democrático/Partido Social Democrata. Centro Democrático e Social/Partido 
Popular (PPD/PSD.CDS-PP): 

 Sr. Carlos Miguel Viegas Vitorino. 

 

Em representação do Executivo Camarário estiveram presentes: 

 Sr. Presidente Álvaro Manuel Balseiro Amaro; 

 Sra. Vereadora Adília Maria Prates Candeias; 

 Sr. Vereador Adilo Oliveira Costa; 

 Sra. Vereadora Fernanda Manuela Almeida Pésinho; 

 Sra. Vereadora Maria da Natividade Charneca Coelho; 

 Sr. Vereador Pedro Gonçalo da Ponte Marques Taleço; 

 Sra. Vereadora Cristina Maria de Carvalho Baptista Vasques Rodrigues; 

 Sr. Vereador Eduardo Alexandre Godinho Ferro.  
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Iniciando os trabalhos, a Sra. Presidente da Mesa informou que: 

 A Sra. Ana Cláudia Romão Manuelito Nunes dos Santos, da CDU, justificou ausência à sessão 
por motivos profissionais, tendo a falta sido considerada justificada. Em sua substituição foi 
convocado o Sr. Carlos Pedro Gonçalves Rocha Pereira que se encontra presente. 

 A Sra. Dina Maria Mateus Pereira Serra, da CDU, justificou ausência à sessão por motivos 
pessoais, tendo a falta sido considerada justificada. Em sua substituição foi convocada a Sra. Ana 
Filipa Sobral Raposo Maria que se encontra presente. 

 

De imediato, procedeu-se à tomada de posse dos novos Membros, Sr. Carlos Pedro Gonçalves Rocha 
Pereira e Sra. Ana Filipa Sobral Raposo Maria da CDU que após juramento de honra e assinadas as 
respetivas atas, que ficarão apensas à presente, foram empossados no cargo. 

 

A Sra. Carla Oliveira do PS iniciou participação nos trabalhos pelas 20,50 horas. 

 

Solicitou a Sra. Presidente da Mesa a aprovação em minuta dos pontos que iriam ser discutidos, para 
poderem produzir efeitos imediatos. 

 

A Sra. Cristina Moura da CDU iniciou participação nos trabalhos pelas 20,51 horas. 

 

O Sr. Carlos Vitorino do PPD/PSD.CDS-PP iniciou participação nos trabalhos pelas 20,51 horas. 

 

No seguimento, a Sra. Presidente da Mesa deu início ao Período da Ordem do Dia. 

 

Período da Ordem do Dia 

 

PONTO UM – 1.ª Revisão ao Orçamento 2015 e Grandes Opções do Plano 2015-2018 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Muito obrigado, boa noite a todas e a todos. Cumprimento cordialmente a Sra. Presidente da Assembleia 
Municipal, o Sr. Primeiro Secretário e a Sra. Segundo Secretário e naturalmente as Sras. e os Srs. Membros 
da Assembleia, as Sras. e os Srs. Vereadores, os nossos trabalhadores do Município e a comunicação social 
que nos acompanha.  

Sra. Presidente eu pedia alguma benevolência para a par da leitura da proposta poder desde logo 
escalpelizar algumas rubricas que são menos claras, geralmente são designações muito abrangentes, e 
poder comentar algumas porque, certamente, estas explicações que aduzirei permitirão, também, quiçá 
antecipar algumas dúvidas ou esclarecer aspetos que não estejam tão claros.  

Como é sabido esta 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2015-2018 tem por objetivo a 
inscrição no Orçamento de parte do saldo da gerência de 2014 e efetuar diversos ajustamentos nos 
documentos em vigor, por opção programática ou decorrentes da avaliação da execução orçamental do 
primeiro trimestre. 

Assim no capítulo da Receita procedeu-se à inclusão de uma parte do saldo de gerência de 2014, no valor 
de 3.679.761,00€ (três milhões seiscentos e setenta e nove mil, setecentos e sessenta e um euros), e ainda 
o valor das comparticipações de projetos candidatados a fundos comunitários, em particular as aprovadas 
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em regime de overbooking, no valor total quinhentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco 
euros. O remanescente do saldo de gerência, no valor de dois milhões duzentos e cinco mil, setecentos e 
quinze euros e oitenta e sete cêntimos, permanecerá afeto ao saldo de Tesouraria, estando prevista a sua 
utilização sobretudo para dois fins: a revisão do acordo de pagamentos à SIMARSUL e obras e projetos a 
financiar pelo novo Quadro Comunitário de Apoio. No primeiro caso não é possível ainda identificar com 
rigor os valores concretos para o reforço necessário, nós temos oficiado a SIMARSUL com várias propostas, 
estamos a aguardar uma resposta que nos foi prometida precisamente até final de abril, ainda não a temos, 
ainda assim a nossa tese é tentar não só antecipar o pagamento de parte da faturação dos anos anteriores 
e proceder a uma redução significativa dos juros financeiros. 

Não sendo possível portanto estimar com rigor fica aqui neste saldo na tesouraria, depois no que diz 
respeito a obras e projetos a financiar pelo novo Quadro Comunitário de Apoio, também é sabido e já 
tornamos público, temos vários projetos municipais e outros de natureza até intermunicipal ou 
supramunicipal que fazem parte e já mereceram até acolhimento na Estratégia e Desenvolvimento Integrado 
da AML e, portanto, estimamos vir a ter algumas dessas candidaturas aceites e aprovadas e depois teremos 
obviamente que ter parte da nossa comparticipação que seja com este autofinanciamento ou nalguns casos 
estimamos até que teremos que, depois, recorrer a empréstimo caso tenhamos todas as candidaturas 
aprovadas. 

No capítulo da despesa há, de facto, muitos movimentos, mas no essencial temos aqui: redução das 
despesas com Pessoal em consequência da aplicação das reduções remuneratórias aprovadas pelo 
Orçamento de Estado 2015 que trata-se de uma anulação de quinhentos e setenta e dois mil e novecentos 
euros. 

Também na dotação de rubricas que se encontravam “a definir” no documento inicial, eu recordo que nosso 
documento inicial tinha muitas obras com rubricas com verbas a definir, precisamente porque estavam 
dependentes ou de candidaturas ou precisamente da incorporação do saldo de gerência o caso mais 
significativo por exemplo seria o da regularização da Ribeira da Salgueirinha, cuja candidatura final depois 
da aceitação em outubro foi entregue também durante este mês, por exemplo temos um reforço de um 
vírgula seis milhões de euros em diversas rubricas, também que se trata de encargos transitados do ano 
anterior isto também é perfeitamente normal no fecho do ano haver um conjunto de encargos que 
transitam, também é um valor difícil de estimar, eu recordo-vos que nós aprovámos Orçamento em outubro 
e não em dezembro. 

Depois, reposição de verbas utilizadas nas, 1ª, 2ª e 3ª Alterações ao Orçamento, que foram aprovadas em 
reunião de Câmara e aí sempre dissemos que depois algumas verbas que estavam a ser mexidas teriam que 
ter a reposição dessas verbas na altura da revisão. 

No que diz respeito às alterações às Grandes Opções do Plano, quero aqui recordar que de uma dotação 
inicial de dezoito milhões de euros, após esta revisão as Grandes Opções do Plano, passam a ter uma 
dotação no valor de vinte e dois virgula seis milhões de euros e as principais modificações são por exemplo 
nas funções gerais, o reforço da dotação da ação «Remodelação e Beneficiação de Diversos Edifícios». Eu 
dou alguns exemplos, temos vinte cinco mil euros para reforços para reparações a equipamentos municipais, 
trinta e cinco mil euros para implementação de equipamento eficiência energética também a equipamentos 
Municipais, são alguns exemplos. 

Também no reforço da dotação da ação «Edifícios Municipais – Manutenção e Conservação», há por 
exemplo convém aqui esclarecer mais vinte mil euros para pagamento de faturas de 2014 relativas à 
limpeza de instalações, mas eu quero aqui esclarecer que estas faturas não fora pagas não por ausência de 
dotação, mas porque havia divergências com o fornecedor deste serviço. 

O reforço das dotações de diversas ações do projeto «Aquisição e Reparação de Máquinas e Viaturas», para 
além da reposição de verbas que estavam a definir no valor de oitenta mil euros, foram efetuados reforços 
de mais dez mil euros para reparação de uma retro caterpillar, mais sessenta mil euros para a abertura de 
novos procedimentos nomeadamente de aquisição de pneus e peças para viaturas, mais quarenta mil euros 
para a abertura de procedimento de viaturas pesadas. 

Também um reforço das dotações de diversas ações do projeto «Informação/Comunicação», temos mais 
oito mil euros para aumento da tiragem e distribuição do Boletim Municipal, temos mais dezoito mil euros 
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para reforço de promoção e divulgação de múltiplas iniciativas na área do Turismo, na área da Cultura e do 
Património, incluindo publicidade institucional e conceção e produção de materiais promocionais, o ritual 
Almenaras, o FIG, a Feira Medieval e outras há, de facto, um reforço. Já agora referir, também, à entrada 
de verbas por via do «Programa Mecenas de Palmela» para apoio a muitas destas iniciativas. 

Reforço das dotações de diversas ações do projeto «Sistemas de Informação», bem como a inscrição de 
duas novas ações com execução no ano corrente e em anos futuros, para além da reposição de verbas a 
definir, cá está um caso em que foram mexidas na alteração e são agora repostas conforme prometido 
setenta e cinco mil euros. Os principais reforços destinam-se à implementação de medidas estruturais na 
infraestrutura informática, Data Center, sistema operativo, parque de máquinas PC e impressoras, rede de 
fibra ótica, a saber dez mil e quinhentos mil euros para um novo contrato de manutenção de servidores, 
permanecerem em funcionamento até mesmo ainda uma parte após adesão à “Cloud”, nós vamos aderir à 
nuvem, sete vírgula cinco mil euros para virtualização de servidores para permitir desativação dos mais 
obsoletos, sessenta e quatro mil euros para o contrato de alojamento de back-ups na “Cloud”, quatro mil e 
oitocentos mil euros para fecho da net fibra, setenta e cinco mil euro) para aquisição de serviços do Office 
365. Pois é, nós pagamos licenças e software e o estudo que fizemos leva-nos a fazer esta aquisição 
programada por vários anos o que nos permite também uma solução mais sustentada economicamente. 
Estamos a falar de sistema operativo para quinhentas máquinas, das quais quase metade, ou mais de um 
terço se calhar não chega a metade, vão ser adquiridas ainda este ano, refiro-me aos computadores, não 
estou a dizer nenhuma inverdade, é isso. Vinte e dois mil euros para o lançamento de concurso de 
fornecimento de impressoras em regime de renting, portanto esta medida que tomamos este ano, que tem 
depois também outra repercussão financeira menos significativa até nalgumas rubricas em anos seguintes, é 
uma medida que vai preparar naturalmente a Autarquia para os próximos cinco a dez anos em matéria de 
opções desta natureza. 

Reforço da dotação da ação «Bombeiros – Investimento», nós havíamos prometido voltar no mínimo aos 
noventa mil euros, trinta mil euros para investimento para cada Associação, para além dos cerca de 
quatrocentos mil /quinhentos mil que temos de outros apoios, dos GBP, dos outros Protocolos e portanto 
falta cinquenta e quatro mil euros nesta rubrica, estamos a repor para cumprir esse compromisso. 

Nas Funções Sociais o reforço das dotações de ações do projeto «Construção/Ampliação do Parque Escolar» 
mais trinta mil euros e mais sessenta mil euros, portanto trinta em 2015 e sessenta em 2016, para obras de 
beneficiação do logradouro da EB 2 de Palmela que depois de ter sofrido a beneficiação do muro da rede, 
vai em matéria de logradouro de acessos, superfícies de impacto acessibilidades, vamos ter obras a partir do 
final do ano e que se vão perlongar por 2016, daqui esta programação bianual. 

Reposição de vinte mil euros em 2015 e reforço de trinta mil euros para 2016 para a obra de requalificação 
também da Escola Básica de Águas de Moura nº 1, também para telheiros, superfícies de impactos, espaço 
de jogo e recreio. 

Reforço das dotações de ações do projeto «Beneficiação, Conservação, Funcionamento e Apetrechamento 
das EBs/JI’s», para além da reposição de verbas a definir que havíamos anulado nas alterações, vinte mil 
euros, cento e vinte mil euros no caso até fomos buscar dinheiro à alimentação escolar e a transportes. 
Temos aqui novas ações de conservação urgente ou até outras reparações decorrentes das manutenções 
dos SADI (Sistemas de deteção de incêndio), mais dez mil euros, mais vinte mil euros para 2016 para a 
aquisição de serviços de utilização de plataforma informática para gestão de processos sócio educativos, 
estas questões da fiscalidade hoje também estão na ordem do dia e não faz sentido o Município não ter este 
software. É um software que permite integrar todas as prestações de serviço, as senhas de refeição etc., 
etc., que até são vendidas nalguns comércios, nalgumas papelarias, e que hoje instados a apresentar a 
faturação eletrónica precisam também de estar ligados a nós neste software. 

Mais quarenta e oito mil euros para intervenções urgentes em edifícios escolares, sistema de esgotos em 
Cajados, cobertura da EB de Aires, um teto do refeitório, substituição e instalação de aquecimento central 
também em Aires, abertura de vãos e janelas do Pré-Escolar na Salgueiro Maia, reparações no pré-fabricado 
da EB de Aljeruz/Lau, cinquenta mil euros para colocação de espaço pré-fabricado para refeições na Escola 
da Palhota, enfim são muitas intervenções, mas isto para vos dizer que depois estas rubricas se não forem 
ao plano, e se não tiverem esta explicação, não se percebe para que é que se destina este dinheiro.  
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Há uma inscrição de uma nova ação «Programa Municipal de Apoio à Pessoa Idosa», sobretudo para custear 
visitas de idosos a diversos espaços.  

Inscrição de nova ação «Parque Habitacional do Município - Aquisição», por acaso tem sobretudo expressão 
em anos futuros. Estamos a falar de verbas para aquisição de um ou dois apartamentos em segunda mão 
para o nosso alojamento de natureza social. 

Inscrição de nova ação «Inspeções em Edifícios Particulares» o que é isto? Bom, não sei se o Sras. e os Srs. 
Membros da Assembleia sabem mas nós temos que fazer inspeções a elevadores, inspeções de gás, os 
cidadãos, os munícipes solicitam esses serviços ao município mas o município tem de recorrer a empresas da 
especialidade para fazerem essas inspeções e portanto os condomínios etc., e nós temos que dotar esta 
rubrica em 2015, e em anos futuros, com cerca de dezanove mil e quinhentos euros cada ano, que é a 
estimativa que temos destas prestações de serviços. 

Reforço das dotações de diversas ações do projeto «Recuperação do Centro Histórico de Palmela», nós 
temos de continuar a requalificar o Edifício dos Paços do Concelho, mais vinte mil euros, há mais cinco mil e 
seiscentos euros, é uma coisa pequena, mas já agora para perceberem tem que ver com a empreitada do 
Espaço Cidadão. Trata-se da continuação do acompanhamento arqueológico sendo necessário ter um 
arqueólogo em permanência naquela obra e depois o estudo do acervo resultante daquilo que é encontrado 
em obra. Temos também uma pequena verba para obras coercivas porque por administração direta não 
conseguimos, de facto, mandar os muros abaixo ou desmontar uns galinheiros que às vezes a fiscalização 
solicita e nós temos, de facto, que adjudicar serviços. Há aqui também uma pequena verba para a reposição 
de sistema de iluminação do Largo do Terreiro.  

Temos depois reforço da dotação dos pagamentos a efetuar à SIMARSUL, mais novecentos e setenta e três 
mil euros, mas quero recordar que se trata de repor uma anulação efetuada na primeira alteração e um 
acerto em função da execução do primeiro trimestre. Uma das propostas que fizemos à SIMARSUL, ainda no 
âmbito do acordo de pagamento, por exemplo, a autarquia só está obrigada a pagar durante este ano 
oitenta e cinco por cento do valor da fatura, mas nós queremos pagar também neste particular os cem por 
cento porque, felizmente, estamos com disponibilidade financeira para isso, mas também porque se 
confirma aquilo que sempre andámos a denunciar, e é pena que tenha chegado com anos de atraso, que é 
a faturação por caudalímetro está de facto a revelar valores inferiores àqueles que durante anos foram 
valores fixos faturados à nossa Autarquia e a outras Autarquias da Península.  

Depois também o reforço das dotações do projeto «Redes de Esgotos», são muitas, muitos prolongamentos, 
falo aqui de alguns na Carregueira, na rua José Luis Cipriano, na Quinta do Anjo, na rua Custódio Cardoso, 
na Lagoa da Palha, tubagens e acessórios da Estação Elevatória das Colinas da Arrábida, na Quinta do Anjo, 
o alargamento do acesso à Elevatória de Águas Residuais no Chaparral, ou a própria elevatória da rua 
Miguel Cândido, mais cinquenta mil euros em 2016 para a rede de esgotos na rua Infante D. Henrique, uma 
remodelação que também é necessária por causa de um estrangulamento que lá existe. Outras intervenções 
na área do saneamento, temos aqui a reposição de verbas a definir. Quero aqui referir também outras 
verbas novas, vinte mil euros para limpeza de linhas de água, na ação regularização da ribeira da 
Salgueirinha há aqui várias rubricas, oito mil e duzentos euros para execução de sondagens estudo 
zoológicos junto das passagens hidráulicas dos eixos ferroviários, que é obrigatório, três mil euros para 
limpeza de troços para possibilitar o levantamento topográfico, trinta mil euros para contratação de serviços 
de negociação sobre expropriações de terrenos ou servidões, sendo que já investimos muito este ano, mais 
de cinquenta mil euros no projeto da candidatura que acabou de ser entregue. 

Reforço das dotações diversas ao projeto «Redes de Distribuição de Água», há vários reforços: ampliação 
remodelação da rede, substituições da rede na rua Miguel Cândido, prolongamento na rua Francisco 
Assunção Pinho, no Lau, em Águas de Moura na Nacional 5, nas Marquesas, mais quarenta e seis mil euros 
para o reforço também de abastecimento de água a Pinhal Novo, a remodelação de um troço na 
AutoEuropa, também nos furos de captação há reforços, reposição de verbas e alguns reforços, varredura 
mecânica, um reforço de setenta mil euros para a aquisição de serviços de varredura de limpeza urbana 
regular, não necessariamente apenas mecânica, pode ser manual também dado que não temos pessoal 
suficiente. 



 

                   Mandato 2013/2017 
Ata N.º 15 

   
MOD AMPF009 Pág 7/21 

«Aquisição e Instalação de Equipamento e Viaturas /RS», aluguer de um novo equipamento de limpezas 
chamado Lime Green Machine para testarmos durante sete meses, cinco mil euros para um aspirador de 
folhas. 

«Espaços Verdes/Paisagismo», recuperação do Jogo de Água, aqui no largo de São João, vinte sete mil 
euros nos anos futuros para a contratação de manutenção do espaço envolvente à ecopista de Pinhal Novo, 
só recentemente é que procedemos à vistoria final e à receção e após esta limpeza aquele espaço, pelo 
comportamento que teve nos últimos meses e pela utilização que tem, precisa de um limpeza regular e não 
pode ser feita por administração direta e teremos de contratar também ao exterior. Também o reforço de 
cinquenta mil euros para recuperação do Jardim de Aires 2ª fase, dado que uma 1ª fase consiste na 
colocação de equipamento e remodelação da Zona de Espaço de Jogo e Recreio/equipamento sénior, que 
vamos lá colocar, ainda ocorrerá este ano. 

Reforço da dotação de outra ação importante que é o «Centro de Recolha Animal», o projeto que fizemos 
inicialmente mantem-se válido. Ainda assim fizemos um upgrade, há também alterações ao nível das opções 
de Iluminação, deixamos a iluminação convencional florescente para a iluminação led naquela zona. Depois 
há aqui pequenas coisas, retoma-se a inscrição de nova ação «Noites na Fonte» um projeto de animação 
comunitário em Águas de Moura que conhecem bem. 

Inscrição de uma nova ação que é a «Sinfonia de Palmela» a estrear por ocasião do dia do Concelho. 
Reforço da ação «Construção e Beneficiação de EJR e Polidesportivos» já falei de parte de Aires, mas 
também um circuito de educação rodoviária em Venda do Alcaide, também do espaço de Jogo e Recreio da 
Solidariedade, a instalação de demonstração “Street Work”, até na sequência de participações no Orçamento 
Participativo. 

Depois temos aqui na iluminação pública também para prolongamento, nomeadamente na iluminação de 
Sobral de Quinta do Anjo, eu estou a dar alguns exemplos que sei que são caros às Sras. e aos Srs. 
Membros da Assembleia, porque durante anos andaram a falar nestes assuntos, agora esperamos merecer a 
vossa aprovação. 

«Conservação Permanente da Rede Viária», reforçámos esta rubrica da qual vão sair muitas 
repavimentações de acordo com o plano que tem sido definido mas, também, ainda porque temos que ir 
fazendo por troços e não tendo financiamento para tal e sendo só com os nossos fundos não podemos estar 
à espera de um dia termos um milhão de euros para a estrada de Vila Amélia, nós temos que ir fazendo por 
troços de trezentos metros, quatrocentos metros, e vamos fazer esta metodologia quer na EM 533-1, na 
zona de Lagameças a chegar ao Poceirão a parte que está mais danificada, quer num troço de Vila Amélia 
que também foi identificado com as próprias empresas qual seria o mais urgente. 

Também um reforço da ação «Novo acesso à Estação da REFER em Venda do Alcaide», isto requer um 
esclarecimento. A empreitada tal com foi consensualizada com a REFER está terminada, entretanto nós 
consideramos que naquele espaço envolvente não basta fazer ali um pequeno passeio para os cidadãos com 
mobilidade reduzida, desde a pequena caixa de estacionamento que lá está, consideramos que vale a pena 
requalificar todo aquele espaço envolvente e portanto temos aqui mais vinte e cinco mil euros para um 
projeto que me prometeram que há de ir a despacho amanhã para entramos rapidamente também em obra. 

Há também um pequeno reforço de «Transferências para as Juntas de Freguesia», na conservação e 
colocação de placas toponímicas, apesar, ainda, de alguma desinteligência sobre a forma como esta 
competência aparece nas próprias das Juntas, nós consideramos que há que transferir aqui uma verba para 
as Juntas, mínima, e depois deixar como tem sido nosso timbre no contrato administrativo a possibilidade de 
se fizerem mais, se houver mais aprovação de topónimos, se houver mais colocação de placas, isso é tudo 
conferido e é pago com acerto de contas no final de cada ano ou o mais tardar no ano seguinte. 

Depois, «Melhoria da Acessibilidade no Espaço Público» um reforço para entrarmos também rapidamente 
em obra, finalmente em todos os rebaixamentos nas passadeiras na aldeia do Poceirão, nós queremos 
concluir aquele aglomerado em matéria de percursos acessíveis, mais vinte e cinco mil euros para iniciar o 
primeiro troço de corredor clicável e parte de corredor segregado no corredor partilhado da ciclovia em 
Aires, mas também a Quinta do Anjo que já tem verba inscrita e que precisa de um reforço. 

Depois há aqui obras para o Mercado de Cabanas, também algum dinheiro para intervenções no Mercado 
Municipal de Pinhal Novo que tem equipamentos que se avariam, é um equipamento, cada coisa que se 
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avaria é um dinheirão, aquelas modernices dão nisto e, portanto, não basta ter edifícios é preciso ir 
conservando e, às vezes, ninguém se apercebe que o mais difícil é fazer a conservação/manutenção, não é 
fazer a obra, o desafio começa logo a seguir à inauguração. 

Depois a inscrição da ação «Palmela Almenara», para concretização do ritual Almenara, ano zero, para o 
diálogo entre os dois Castelos, São Jorge em Lisboa. 

Por último reduzimos nos empréstimos de médio e longo prazo reduzimos vinte mil euros, é só uma 
curiosidade. 

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Membros da Assembleia estou disponível para as questões que entendam 
colocar, mas procurei já escalpelizar alguns aspetos porque estas coisas do, outras ações, outra 
conservação, são as rubricas que estão no POCAL, mas isto se não for escalpelizado não percebemos, 
efetivamente, para o que é que se destina o dinheiro. Disse, muito obrigado.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito bem Sr. Presidente. Sras. e Srs. Membros da Assembleia por favor, sobre esta proposta, questões? 
Está aberta a discussão. O Sr. Presidente já explicou tudo. Tem a palavra o Partido Socialista, Raúl 
Cristóvão, por favor.” 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Muito obrigado Sra. Presidente. Boa noite Sra. Presidente, Srs. Membros da Mesa, Sr. Presidente de 
Câmara, Srs. Vereadores, Vereadoras, Srs. Membros da Assembleia, colaboradores da Câmara Municipal, 
público e comunicação social. É verdade que o Sr. Presidente veio já sabendo praticamente a tática e a 
estratégia do adversário entre aspas, adversário aqui, entre aspas logicamente, e jogou logo ao ataque e, 
portanto, fez aqui um dois em um o que não deixa de ser interessante e adianta-nos o trabalho. Apesar de 
tudo, e de muitos esclarecimentos e de muitas situações que tínhamos aqui para solicitar os 
esclarecimentos, há aqui ainda duas ou três coisas que gostaríamos de referir, penso que nunca estaremos 
satisfeitos, por isso é que nós somos oposição, com explicações e sobretudo há aqui algumas opções que 
nós já na altura da aprovação do Orçamento tínhamos chamado a atenção. Continuamos neste reforço a 
ver, apesar de tudo, uma melhoria nalgumas funções mas achamos, ainda, que as funções socias poderiam 
ser ainda mais, ter-se ido mais longe. 

Apesar de tudo queria falar aqui na Comunicação dos mais oito mil euros para o Boletim Municipal. Acho que 
é importante a informação aos Munícipes e os Munícipes serem informados. Eu acho que o Boletim 
Municipal, e isso pode ser uma discussão que poderemos ter mais há frente numa outra Assembleia, poderia 
ser mais representativo daquilo que é efetivamente a ação política e a vida política e a ação no território da 
Câmara Municipal e não ser só aquilo que tem sido até hoje. Penso, pensamos, que há aqui muito a fazer 
para além de aumentar a tiragem do reforço financeiro, é preciso também melhorar a qualidade da 
informação torná-la mais visível aos Munícipes da ação do trabalho de todos, e de todas, no Município e, 
portanto, penso que ganharia a Democracia, ganharíamos todos nós. 

Depois queria ainda em jeito um pouco até de brincadeira mas uma coisa séria é que, efetivamente, ficamos 
contentes com a compra de novos computadores e do reforço do parque informático e do software e do 
hardware e tudo isso. Efetivamente na Assembleia Municipal a gente também precisa lá de um 
computadorzinho, os nossos computadores nem para bibelôs servem estão quase tipo aquário e, portanto 
estávamos, a precisar se calhar cada Grupo ter lá um computadorzinho mesmo que seja um desses que 
saem agora, que possam ser melhores do que aqueles que lá estão, mas que nos permitissem que nós num 
espaço de uma hora, ou duas, ficássemos lá a trabalhar e saíssemos de lá com ele ligado. Isto porque 
ligamos quando chegamos, e ele continua por ligar e portanto precisávamos qualquer coisinha também 
nesse campo. Como vêm nem tudo é explicável logo, portanto, há sempre aqui qualquer coisinha que a 
gente arranja para dar cabo aqui do seu sossego, mas a verdade é esta, dar cabo no bom sentido, os 
computadores que lá estão, já falei isso até com a Sra. Presidente, não servem para nada, portanto, uma 
vez que há esta possibilidade acho que estamos todos de acordo nesse campo e acho que não é só o PS que 
se queixa. 
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Depois, Águas de Moura Escola Básica nº1, finalmente a população de Águas de Moura agradece e fica 
sensibilizada com este investimento que há tanto vinha sendo reivindicado e que finalmente aparece. Nós 
não ficaremos tristes ou felizes se ele é feito quando a freguesia é PS ou quando a freguesia não é PS, o que 
nos interessa é que a obra se faça em favor da população e sobretudo neste caso das crianças, dos mais 
jovens. 

A requalificação dos Paços do Concelho, mais de vinte mil euros, acho eu, foi isso que ouvi, para quando é 
que nós podemos dar um pouco de solenidade às situações, nomeadamente às reuniões de Câmara e até as 
da Assembleia poderem voltar a ser nos Paços do Concelho. 

A limpeza, a limpeza acho bem, mas há aqui uma coisa que gostaríamos aqui só de refletir um pouco em 
voz alta, que é a questão da limpeza da via de ciclismo. Desculpem lá mas estou cansado da ciclovia do 
Pinhal Novo, a limpeza da ciclovia do Pinhal Novo assim com todas as ciclovias e todos os jardins, se calhar 
ganhariam com meios mecânicos, não sei se é isso que está previsto ou porque é que a Autarquia diz que 
vai conceder a limpeza, vai contratualizar a limpeza com uma empresa de fora, não é? Porque é que não há 
hipótese de ter esses meios próprios, até para poderem servir outros espaços do território que também 
precisam não de uma limpeza diária mas de uma limpeza periódica, e que ganhariam, se calhar, se fosse 
com esse tipo de utilização de máquinas para reforçar a limpeza, a qualidade e facilitar que os espaços se 
mantivessem mais limpos.  

E depois deixava aqui também uma lembrança já agora se me permite, com toda a consideração, acho que 
pôr umas placas ao longo da ciclovia, ou de outros espaços do jardins e outros, de educação cívica para que 
as pessoas tivessem mais cuidado com os cães, com os dejetos dos cães, não são os animais que têm culpa 
são as pessoas, com os lixos que se atiram para o chão, com a beata do tabaco essas coisas todas. Eu acho 
que passaria pela colocação de algumas placas se quiserem com a distribuição de alguns folhetos, de alguns 
flyers, para que as pessoas e até junto das escolas, porque os miúdos muitas vezes levam isso para casa e 
são eles próprios os motores de incentivo de alteração de comportamentos, para que pudéssemos todos e 
todas utilizar e sentir os espaços públicos mais limpos e mais agradáveis porque, efetivamente, há alguns 
jardins que apesar do cuidado do jardim nós facilmente encontramos dejetos de animais, encontramos 
garrafas partidas, encontramos lixo que não é admissível de encontrar e isso resulta muita da ação cívica e 
não propriamente da falta às vezes de limpeza, é mais ação cívica, eu acho que é preciso educar 
civicamente as pessoas e se calhar nos próprios locais meter e sensibiliza-los com a informação. 

Depois dizer-lhe que, realmente como eu disse, já conhecia um pouco a nossa tática e a nossa estratégia 
vamos abster-nos. Foi o que fizemos no Orçamento, já foi feito na Câmara pelos Vereadores do PS, reforçar 
que não é o nosso modelo mas é a nossa responsabilidade e portanto é com a responsabilidade que sempre 
temos tido nas nossas posições políticas que vamos manter a posição que tivemos em Câmara e que vamos 
manter a posição que tivemos na votação do Orçamento e daí a nossa abstenção. Muito obrigado, disse.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Mais algum pedido de intervenção por favor? PSD/CDS tem a palavra.” 

 

A Sra. Maria Rosa Pinto do PPD/PSD.CDS-PP: 

“Na pessoa da Sra. Presidente cumprimento todos os presentes, sendo que, tenho aqui algumas questões a 
colocar, ou melhor temos.  

O Sr. Presidente falou aí na dotação, no reforço da verba do Centro Histórico, se pudesse explanar um 
bocadinho mais o que é que vai ser feito no Centro Histórico ou que está projetado fazer a mais. 

Relativamente a alguns reforços que aí falou eu recordo que, aquando da aprovação do Orçamento, o Sr. 
Presidente afirmou que mesmo na Rede Viária iriam ser contemplados outros arruamentos e gostava de se 
pudesse pormenorizar alguns deles. Já falou aí de dois ou três, eu aí em relação à estrada dita da Coca-Cola 
não cheguei a compreender qual era o valor proposto se era duzentos se era trezentos, se era quinhentos, 
eu já vi uma notícia num jornal era só se podia especificar isso se faz favor. 
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Efetivamente, aqui relativamente a algumas construções que aqui estão nomeadamente do edifício dos 
Paços do Concelho, esta verba destina-se propriamente a que sala ou que tipo de reparações é que estão 
projetadas fazer-se? Se puder dar essa informação só para termos alguma ideia porque a verdade é que isto 
é uma Alteração Orçamental e é com números mas se pudermos se o Sr. Presidente não se importar de 
esclarecer. 

Relativamente a esses arruamentos, por exemplo, eu ainda hoje recebi uma chamada de um munícipe de 
Cabanas no caso concreto, já recebemos várias e temo-las trazido aqui, por causa da posição de produtos 
que estão a prejudicar a saúde a alguns munícipes, a senhora até acho que vai apresentar reclamação por 
escrito, mas depois poderei dar pormenores sobre isso, escreverei. Mas queria saber se estava planeado 
mais algum arruamento nalgumas freguesias com essa tal verba adicional, que o Sr. Presidente disse, ou se 
estará na verba também global mas que não está especificado quais são os arruamentos que a CDU vai 
optar por fazer o saneamento e o alcatroamento. Eu sei que também ouve o Participativo e portanto 
algumas conclusões também serão daí, mas há pessoas que não têm possibilidades de à noite ir ao 
Participativo e gostava de saber esses pormenores. 

Relativamente a umas outras verbas, há aqui verbas que dizem “Outros”, temos sempre dificuldade em 
saber o que é que elas contêm não é? Temos sempre essa dificuldade, embora depois estejam aqui no 
Plano, eu vejo aqui a rotunda da EN379, há aqui uma diminuição como o Sr. Presidente disse de quinze mil 
euros. Este valor que aqui está, eu acho que já perguntei uma vez mas depois não fiquei bem esclarecida, 
de duzentos e quarenta e sete mil euros contempla a rotunda e também as obras de saneamento ou isso foi 
separado? Foi só a rotunda estes duzentos e tal mil euros? É essa a questão, eu peço desculpa de ter 
colocado novamente a pergunta mas na altura não quis insistir mas não fiquei devidamente esclarecida. 

Relativamente ao Sistema Informático considero que aliás a questão da compra das licenças é obrigatório 
porque senão, com a evolução da informática, os programas ficam desatualizados e há alguns que são 
mesmo inutilizáveis que eu também tenho essa experiência. Por exemplo aqui na aquisição de serviços, 
quando se menciona uma verba a outros serviços, são cento e cinquenta e tal mil euros, está na aquisição 
de serviços é a 02.02.25, nas modificações do Orçamento da Despesa, página três e depois fiquei aqui com 
alguma dúvida quando se diz aqui: “…estes encargos de instalações contempla as rendas”, depois tem a 
limpeza, a locação de outros bens, a publicidade, mas eu depois pareceu-me ver, agora por acaso não estou 
aqui a localizar outra verba que também dizia encargos com instalações, queria esse esclarecimento e há 
aqui uma verba que é 02.02. que diz aquisição de serviços, é mesmo esta que diz outra vez encargos de 
instalações noventa mil euros e depois aquisição de serviços setecentos mil euros que é o reforço que soma 
um milhão e trezentos mil euros.” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Sra. Membro da Assembleia se não nos disser a rubrica, encargos de instalações e outros serviços e 
aquisições de serviços têm diversas rubricas.” 

 

A Sra. Maria Rosa Pinto do PPD/PSD.CDS-PP: 

“Não eu estou a falar destes setecentos mil, página seis, 02.02.” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“É energia Sra. Membro da Assembleia, toda a iluminação das instalações é paga por essa rubrica, é uma 
reposição.” 

 

A Sra. Maria Rosa Pinto do PPD/PSD.CDS-PP: 

“Assim, o que me ocorre para já é isso.” 
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O Sr. Presidente da Câmara: 

“Estes setecentos mil euros que acabou de referir até está depois no Plano – Iluminação Pública - Consumo, 
página sete, é uma reposição porque nós nas alterações, como eu disse no início do ano na primeira e na 
segunda alteração, fomos a estes bolos que têm maior expressão orçamental. Fomos à alimentação escolar, 
fomos aos transportes e fomos à iluminação pública buscar verbas significativas para e agora estamos a 
repor. Portanto nem sequer estamos a partir do pressuposto que é aumento, estamos a repor aquilo que 
estava na dotação aprovada no Orçamento inicial, é este o esclarecimento. Sobre as outras questões já 
responderei.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Disse? Muito bem então tem a palavra agora CDU, Valentim Pinto por favor” 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“Boa noite Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadores, 
Srs. Membros da Assembleia Municipal, Srs. Técnicos da Câmara Municipal, Comunicação Social, e Público 
presente, a todos muito boa noite. 

Pegando nas palavras iniciais do Sr. Membro da Assembleia Municipal Raul Cristóvão, nós dizemos que 
também não estamos satisfeitos. Aliás a insatisfação deve ser um guia que nos deve nortear sempre a nossa 
atividade politica, também na vida pessoal. Dizia eu que a insatisfação nos deve nortear sempre na nossa 
vida política e também na vida pessoal, naturalmente. Também nós estamos insatisfeitos, também nós 
gostaríamos que fosse possível que a Câmara tivesse mais capacidade de execução mas sinceramente, e os 
senhores não negarão de maneira nenhuma esta evidência que aliás foi sublinhadíssima no último 
Congresso da ANMP (Associação Nacional de Municípios), realizada aliás aqui na nossa região em Troia. 
Todos os partidos, todos os eleitos dos mais diversos partidos embora com nuances diferentes, obviamente, 
mas houve um denominador comum naquelas intervenções que era o reconhecimento de uma verdadeira 
asfixia financeira, da total tentativa de desmantelamento da autonomia do Poder Local e de uma realidade 
que é hoje a realidade nacional que conhecemos, que há Autarquias que estão sob endividadas, que tiveram 
que recorrer a esquemas de financiamento como o PAEL e outros, que câmaras como Palmela, por exemplo, 
têm que financiar e portanto é esta a realidade do país, uma realidade que não nos apraz de modo nenhum 
registar seja ele qual for o partido que esteja nessa Autarquia porque, antes de mais, são as suas 
populações que ficam prejudicados. 

Mas, neste contexto, a Câmara Municipal de Palmela revela uma enorme capacidade política e 
administrativa, mas como estamos a falar de órgão político é uma enorme capacidade política de não só 
definir os seus objetivos estratégico mas também esses objetivos operacionais e todos nós sabemos como 
esta pequena obra, esta pequena intervenção local, aqueles vinte mil euros daqui, aqueles vinte mil euros 
de acolá, a importância, o efeito multiplicador que tem na satisfação das populações dessas mesmas 
localidades, dessa mesma rua e, portanto, esta preocupação merece da nossa parte um sublinhado muito, 
muito particular e dizer também que a Câmara está com uma organização preocupada também em se dotar 
internamente de melhores recursos, nomeadamente materiais, como viaturas, etc., que melhor respondam 
às necessidades dos munícipes e do seu território.  

Portanto terminaria dizendo que, obviamente, a CDU votará favoravelmente com uma profunda convicção 
de que este caminho é o caminho possível e é o melhor caminho que poderemos trilhar e dizer também que, 
naturalmente, com toda a legitimidade que, obviamente e indiscutivelmente, os outros partidos têm de se 
abster, ou de votar contra, é só por mero tacticismo político ou partidário que o fazem porque objetivamente 
não tem razões para o fazer. Disse, muito obrigado.”  

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Tem a palavra agora o Bloco de Esquerda por favor, Carlos Oliveira.” 
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O Sr. Carlos Oliveira do BE: 

“Boa noite Sra. Presidente da Mesa, boa noite Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caríssimos 
Membros da Assembleia Municipal, a todas e a todos muito boa noite mais uma vez.  

Uma delegação do Bloco de Esquerda, constituída por elementos da Distrital e da Concelhia, esteve presente 
numa visita aos Bombeiros Voluntários de Pinhal Novo na passada semana. Quisemos ouvir as dificuldades 
sentidas por esta Corporação que no prenúncio de mais uma época de intenso trabalho, por estes homens e 
mulheres, dado o início de mais uma época de incêndios, coadjuvado ao trabalho que tem na assistência às 
populações, de transporte de doentes, e etc., etc., quisemos ouvir as dificuldades sentidas por esta 
Corporação que socorre cerca de 50% da população do Concelho de Palmela e ainda dá apoio aos 
Concelhos do Montijo e de Setúbal. 

Dizer que os Bombeiros de Pinhal Novo a exemplo do que deve de ser as restantes Corporações dos 
Bombeiros do Concelho, estou a falar também dos Bombeiros de Palmela e de Águas de Moura, carecem de 
uma resposta urgente a alguns problemas que têm a ver com o facto da manutenção da capacidade de 
resposta à população. 

Estes problemas passam pelo número insuficiente de viaturas e pela necessidade de modernização da frota 
de emergência médica, transporte de doentes e combate a incêndios, pelas dificuldades de financiamento 
para alargar a multiplicidade de serviços prestados à população e criar condições para o trabalho dos 
Bombeiros e com particular gravidade para a urgência em fazer cumprir a promessa do Governo de dotar 
todos os Bombeiros de equipamentos individuais de proteção, equipamentos estes essenciais para a 
segurança e integridade física destes homens e mulheres no combate aos fogos. 

Dizer que o Governo está a preparar a aprovação de uma Lei, enfim não sabemos se isto será mais uma 
manobra de pré campanha eleitoral, de financiamento dos Bombeiros que prevê o aumento de cerca de 
doze por cento de uma verba para apoio aos Bombeiros, um acordo firmado entre a Liga dos Bombeiros 
Portugueses e que teve também o intuito de trazer a este acordo a Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, essa Associação Nacional de Municípios não chegou a acordo porque considera que é 
inconstitucional a imposição de uma contribuição mínima obrigatória.  

Portanto, dizer de facto que há municípios por esse país fora que não participam sequer com ajudas aos 
Bombeiros, acho que não é o caso do Concelho de Palmela pelo que vejo tem uma dotação de cerca de 
noventa mil euros, prevista para o plano respeitante a 2016, o que corresponde a um aumento dessa 
dotação. 

Dizer que neste Concelho o Bloco de Esquerda continua a defender a importância e a valorização dos 
Bombeiros Voluntários assim como o seu adequado financiamento para que estes homens e mulheres 
possam continuar a servir os seus concelhos e as suas populações.  

Só mais uma nota, o Governo abre concursos todos os anos para aquisição de equipamentos de proteção 
individual, chamados os “EPI’s”, mas aquilo que nos foi relatado pelos Bombeiros Voluntários de Pinhal Novo 
só sete elementos deste Corpo de Bombeiros, num total de cem, tem esses equipamentos de proteção 
individual. Isto constrange-nos porque se houver um caso de emergência de combate a incêndios só sete 
elementos desta Corporação estão devidamente protegidos e quando há tanta promessa da parte do Poder 
Central, e da parte do Governo PSD/CDS-PP, nós o que vemos é que os Bombeiros Voluntários continuam a 
ser sujeitos a perigos constantes na ajuda às populações e aos seus bens. Disse Sra. Presidente.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Sr. Membro da Assembleia Carlos Oliveira, eu deixei-o colocar a questão porque enfim pensei que ia…” 

 

O Sr. Carlos Oliveira do BE: 

“Peço desculpa, a minha pergunta era se podia quantificar o reforço, qual foi o montante do reforço desta 
dotação a respeito dos Bombeiros Voluntários do Concelho.” 
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A Sra. Presidente da Mesa: 

“Só dizer que deixei fazer essa intervenção porque achava que a seguir ia dizer qualquer coisa sobre os 
Bombeiros, portanto é essa a pergunta. 

Tenho um pedido de intervenção novamente do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Membro Raul 
Cristóvão.” 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Fiquei um bocado atarantado com a tática e, portanto, faltou-me aqui uma coisa e também para não perder 
este espirito de luta e de insatisfação, mas é mais um pedido de informação Sr. Presidente. Falou em 
Mecenas, nós gostaríamos de saber Mecenas e se possível os montantes porque era interessante perceber 
quem é que hoje está disponível para ser Mecenas no nosso território e que é um facto que nós 
valorizaremos sempre, e valorizamos, como um fator importante. Muito obrigado.”  

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito bem, não há mais questões ao Sr. Presidente da Câmara sobre esta proposta? Então Sr. Presidente 
se quiser, por favor.” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Muito obrigado Sra. Presidente. Muito bem, sobre as questões suscitadas Sr. Membro da Assembleia Raul 
Cristóvão, selecionei aquelas que objetivamente correspondem a questões concretas. Anoto a necessidade 
do upgrade, da renovação do parque informático adstrito aos Srs. Membros da Assembleia Municipal e 
aproveito para dizer que aquilo que estamos a fazer no Município é precisamente por fases ir renovando o 
parque, até porque com as novas licenças no parque antigo elas não correm depois temos um software que 
não cabe nos computadores, mas nesta matéria há problemas de descontinuidade de software e a forma 
como contratualizámos as licenças para o futuro, e mesmo estas opções que vos dissemos de aderir à 
“cloud” etc., etc., vamos poupar dinheiro, vamos poupar tempo, mas temos agora alguns investimentos 
iniciais a fazer, porque também os computadores sem a rede, sem os “back-ups”, sem os “server” também 
não funcionam e, portanto, em matéria de armazenamento, não obstante o esforço que está a ser feito pelo 
Projeto «Península Digital» que nos vai apresentar um relatório em maio de um conjunto de investimentos, 
ainda assim precisamos, nós e a generalidade dos municípios, de ir mais longe também nesta matéria. 

Esqueci-me de dizer também que estamos a investir em computadores para as escolas do 1º Ciclo, vamos 
renovar todos. O objetivo este ano é mais um computador por sala e também vai lá chegar, não tem que 
ver agora com este investimento da revisão mas fica esta nota. 

Depois, sobre a Escola Básica de Águas de Águas de Moura, Sr. Membro da Assembleia são conhecidos de 
todos os constrangimentos, mas desde logo também não vale a pena falar-se na necessidade de reabilitação 
de uma escola sem se conhecer o programa preliminar e essas necessidades. Esse trabalho foi feito no final 
do anterior mandato e foi feito no inicio deste mandato e, depois de reunirmos com a Associação de Pais, 
com os Docentes e com os Auxiliares, foi definido um programa faseado que definiu prioridades e é nesse 
caminho que estamos a seguir atentos a outras dinâmicas demográficas etc. Ainda assim é nossa convicção 
que aquele estabelecimento deve merecer um investimento mais profundo ainda do que aquele que vamos 
fazer este ano e vamos continuar em salas de apoio, espaço de biblioteca, refeitório, sendo que aquilo está 
previsto para já são toldos, telheiros, zona de ensombramento e espaço de descompressão. 

A verba que temos para o Paços do Concelho neste reforço, em concreto, destina-se a dar continuidade aos 
trabalhos mais de impermeabilização. Depois da ação de conservação e pintura exterior que fizemos no ano 
passado temos ainda que tentar estancar algumas zonas críticas de infiltração e depois disso temos outras 
intervenções a fazer no interior. Quero contudo esclarecer os Srs. Membros da Assembleia que nós temos 
uma candidatura ao Quadro Estratégico Comunitário para o Edifício dos Paços do Concelho e que passa em 
primeira instância por um investimento muito grande, superior a um milhão de euros, no Salão Nobre mas, 
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também, creio que o projeto que para ali temos implica que, quase em paralelo, tínhamos que optar pela 
construção de um edifício onde possamos alojar não só serviços que hoje estão em lugares arrendados e 
dispersos, não significa que vão lá ficar todos, mas aqueles que nos parece que devem criar ali sinergias e 
deslocar também alguns serviços que estão no próprio edifício dos Paços do Concelho e depois sim o nosso 
sonho era poder colocar lá toda a gente, os Vereadores todos, da oposição inclusive, a Sala de Sessões para 
reuniões, aquilo seria o edifício nobre por excelência, deixando depois outro edifício para os serviços, projeto 
esse que temo-lo aprovado e já com parecer favorável da Direção Geral do Património Cultural, logo atrás 
do Edifício dos Paços do Concelho. Vamos sonhando porque o sonho também comanda a vida. 

Sobre as questões da limpeza da ecopista, tomei em boa nota a sua sugestão para a sensibilização e 
educação ambiental. Aproveito para informar que estará para breve a saída de uma primeira fase de uma 
campanha de sensibilização que refere muitos dos aspetos que também mencionou, mas quanto aos 
considerandos sobre a utilização de meios mecânicos eu quero recordar o Sr. Membro da Assembleia, eu 
referi, nós fomos alugar uma “Green Machine, equipamento que poderemos vir a adquirir, vamos adquirir, 
temos aliás no Tribunal de Contas o contrato de leasing de um trator de corta relvas poderosíssimo, aquilo 
faz ali um campo de futebol enquanto o “diabo esfrega um olho”, aquilo corta tudo, eu é que pensei que 
aquilo era uma coisa mais barata daquela que nós encontramos aí naquelas superfícies comerciais e quando 
me disseram o preço eu disse: “então isso dá para comprar cinco”, mas não aquilo é mesmo daquele preço 
mas parece que é bom. Mas queria aqui referir que as intervenções de conservação e corte naquele local 
tem efetivamente que ser com prestação de serviço ao exterior. Trata-se de serviço de desmatação e essa 
desmatação é mecânica, mas com roçadoras mecânicas, não por exemplo com um trator corta canas, 
porque nós temos naqueles taludes simultaneamente zonas ajardinadas, que têm que ser trabalhadas à 
mão, desmatadas à mão como lá andavam a semana passada, porque tem sistema de regra etc., e depois 
temos outras zonas que é com a roçadora mecânica e nós temos roçadoras mecânicas, não temos é pessoas 
para trabalharem com elas, mas precisamente porque não queremos que aquele espaço esteja meses como 
esteve nos últimos dois meses com aquele aspeto, temos já programado uma contratualização de serviços 
para com alguma periodicidade aquele espaço ser cortado, como outros. O nosso investimento em meios, eu 
falei no aspirador de folhas, enfim há aqui isto só o que diz respeito à revisão porque há outras coisas no 
Plano que apontam já, acabamos de receber uma nova retro - escavadora que era muito necessária, enfim 
estamos também nesse caminho. 

Sra. Membro da Assembleia Rosa Pinto, Ação Recuperação do Centro Histórico de Palmela, eu creio ter lido, 
vamos lá a ver a rubrica chama-se Recuperação do Centro Histórico de Palmela porque mesmo os 
equipamentos que estão na zona de influência do Centro Histórico e Equipamentos Históricos estão lá e eu 
falei na Requalificação do Edifício dos Paços do Concelho, da empreitada do Espaço Cidadão, de obras 
coercivas também para o Centro Histórico. Quando nós às vezes dizemos: “está uma casa a cair é preciso 
limpar, o proprietário não limpa, não responde”, é para isso também, o sistema de iluminação do Largo do 
Terreiro são este pequenos reforços, mas obviamente temos outras obras a decorrer sempre e a mais 
significativa é a do Espaço Cidadão que estará prestes a terminar. 

Os arruamentos, eu também só falei naqueles que surgem por via da revisão, mas posso voltar a referir 
aqueles que estão nas tais rubricas porque os outros que estão definidos em Plano vamos ter em breve, já 
está o lançamento da empreitada do Aceiro das Sapateiras e outros. Nessa verba rua de Goa em Cabanas, 
um troço da Francisco Assunção Pinho, no Lau, depois da colocação de estendermos a rede de água até ao 
limite necessário, o tal pavimento em Vila Amélia, é para fazer por troços de trezentos a quinhentos metros, 
quer na EM-331, quer na estrada dos Quatros Castelos, na parte de Vila Amélia tem que ver também com 
outras intervenções que vamos ali fazer de drenagem de águas naquela zona, mas quero ainda anunciar 
outras que até surgiram por via do Orçamento Participativo, uma delas vai avançar também o procedimento 
na próxima semana que é a rua Francisco Bento, no Fernando Pó, por exemplo, entre outras que vão ser 
feitas por troços e com pequenas pavimentações. 

Aproveito para dizer, ligando já com outra questão que já havia colocado, que na rotunda há, efetivamente, 
uma redução porque a imprensa deve ter dado nota disto. Nós aprovamos trabalhos a menos na rotunda e 
fechamos a empreitada com menos vinte e quatro mil euros. O saneamento na rua de São Julião também 
foi uma empreitada à parte, que também esteve noticiada na comunicação social, e são trinta e sete mil 
euros. Entretanto chegada a altura do empreiteiro recolocar a faixa de alcatrão no rasgo que colocou nós 
considerámos que o troço densamente habitado na rua de São Julião, portanto a reta até à primeira curva, 
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deveria ser pavimentado na sua totalidade. Daí este compasso de espera, que têm visto certamente na 
última semana, e o que acontece é que dentro de dias estará em obra, vai custar para além daquilo que ele 
tinha que repor de alcatrão, mais quinze mil euros um tapete naquela reta, só naquela reta. Portanto são 
alguns exemplos para ilustrar a questão que tinha colocado. 

Nos Encargos de Instalações, aquela verba mais grossa como lhe disse tem que ver com iluminação pública 
mas também outras que referiu que estão adstritas a várias unidades orgânicas, são iluminação pública, 
vigilância, limpeza e energia também, porque depois a energia também está em cada equipamento e cada 
unidade orgânica tem uma rubrica à parte. 

Por último, relativamente aos considerandos sobre as necessidades dos Bombeiros do Concelho, enfim a 
necessidade de fazer o ponto de situação da força política que o Sr. Carlos Oliveira representa na visita, 
quero apenas dizer que naquilo que constituem atribuições e competências e compromissos, e parceria 
muito empenhada, e muito séria, com as nossas Associações de Bombeiros Voluntários o Município não 
precisa desta lei de financiamento que é, e aí subscrevo por um lado eleitoralista mas ainda assim 
manifestamente insuficiente, porque aquilo que nós transferimos para os nossos Bombeiros ultrapassa em 
muito aquilo que querem impor aos Municípios em todo o país. 

Dir-lhe-ia que para além de cerca de trezentos e cinquenta mil euros, que corresponde aos Protocolos para 
os GBP - Grupos de Bombeiros Permanentes, que é uma coisa inovadora no país já alguns anos encetado 
por executivos municipais em mandatos anteriores e cuja história teremos oportunidade em breve de saber 
através da publicação de uma edição sobre os «15 Anos do Dia Municipal do Bombeiro» fazendo jus a quem 
teve, a quem foi percursor nestas coisas, a todos os Autarcas que fizeram trabalho ao longo destes anos, 
mas também aos Bombeiros e às parcerias sólidas constituídas com as Direções e com os Comandos, em 
matéria de equipamento de proteção individual quero aqui recordar que o Município através da Área 
Metropolitana de Lisboa também participou numa candidatura, em que participa com sete mil e quinhentos 
euros, para ir buscar equipamento no valor, se calhar, três vezes superior para os nossos Corpos de 
Bombeiros mas que foi o equipamento que foi solicitado pelas Associações, se não solicitaram mais calças foi 
porque entenderam que era o equipamento que necessitavam. Esse concurso tem tido problemas como 
outros idênticos, porque eles estão a ser feitos pelas comunidades intermunicipais e pelas Áreas 
Metropolitanas, por outras razões é que as empresas que fornecem esse equipamento digladiam-se e 
tentam anular concursos quando perdem, enfim andamos nisto pelo menos há um ano e meio dois anos, 
mas dizem-nos que está quase. 

Para além disto também é importante esclarecer que havendo cem membros no Corpo, já não falo dos 
Cadetes porque esses não combatem incêndios, nem os cem Bombeiros estão todos na frente de incêndio. 
Não são necessários cem fatos e cem capacetes para o combate a incêndios porque, de facto, não estão 
todos lá, são as equipas especializadas que fazem esse trabalho. Ainda assim é desejável que haja 
equipamento de sobra para as necessidades, mas garanto-lhe que os Bombeiros do nosso Concelho são dos 
mais bem equipados da região e têm de facto uma ação, ainda hoje de manhã às dez da manhã tivemos 
uma reunião com a Sra. Comandante Distrital sobre o dispositivo para a época que vai iniciar-se agora a 
fase «Bravo», para além de trabalhos que vamos fazer no âmbito da Comissão Municipal de Floresta Contra 
Incêndios, vamos desmatar caminhos na zona do Parque etc., etc., de acordo com a indicação das 
prioridades que são dadas pelos Bombeiros, vamos adjudicar serviços em parceria com Setúbal ao 
Regimento de Engenharia do Exercito também para consolidar caminhos, acessos à torre de vigia etc., ou 
seja o investimento na Proteção Civil também não é os cerca de quinhentos mil euros que damos 
anualmente aos nossos Corpos de Bombeiros para equipamento, para os grupos de Bombeiros 
Permanentes, estão lá sete homens permanentes porque nós pagamos, não é porque o Estado Central os 
pague é porque nós pagamos, nós os Munícipes do Concelho de Palmela, através deste protocolo. Mas para 
lhe dizer à questão concreta que colocou, nós o ano passado apenas conseguimos alocar para além dos 
protocolos do GPB, das Comemorações do Dia do Bombeiro de apoio de seguros que é uma questão que 
ninguém fala, os seguros das viaturas são todos pagos pelas Autarquias neste momento, por isso eu falo em 
números arredondados à volta de quinhentos mil euros mas nós gastamos mais em Proteção Civil. Proteção 
Civil é também as outras operações que fazemos no teatro de operações quando alugamos meios para 
limpar, quando alugamos máquinas para abrir caminhos etc., etc. Mas o que nós reforçamos objetivamente 
nesta revisão está aí clarificado, foram cinquenta e quatro mil euros, porque o ano passado apenas tínhamos 
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conseguido alugar cerca de trinta e tal mil euros para investimento e neste momento ficamos com noventa 
mil euros para investimento.  

Já agora quanto ao reforço de equipamento dizer, isto é uma questão de pedagogia porque eu também 
tenho aprendido com isto, é evidente que todos os Bombeiros quererão ter o carro “X”, o tanque “Y” e a 
máquina de rastos “Z”, mas quem define a distribuição dos meios e aquilo que efetivamente é necessário 
para cada uma das Corporações, em função da forma como elas são distribuídas pelo teatro de operações e 
são chamadas a intervir, é o Comando Distrital que costuma dar parecer sobre aquilo que é efetivamente 
necessário, mas as Corporações são livres de comprar aquilo que quiserem, mas ainda assim compraram 
aquilo que quiseram e contam com o apoio do Município. Foi por isso que a Associação de Bombeiros de 
Pinhal Novo, que referiu, foi a primeira a receber os trinta mil euros, foi na última reunião em que 
atribuímos trinta mil euros porque nos pediram para que esse dinheiro estivesse disponível para as viaturas 
que vão apresentar no dia 1 de maio, que é o Aniversário da Associação. 

A temática e o assunto estão na ordem do dia com esta questão da Lei, mas garanto-lhe que nós em 
Palmela estamos à frente e queremos continuar a dar esse sinal aos nossos Bombeiros porque eles assim o 
merecem. Disse Sra. Presidente.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros da Assembleia penso que estamos em condições de votar 
esta proposta. Havia um pedido de intervenção?” 

 

O Sr. Presidente da Câmara:  

“Ah! Sobre os Mecenas, Sr. Membro da Assembleia, pronto eu pensei que isso fosse mais ou menos público, 
também na comunicação social. Nós já levamos duas propostas a reunião de Câmara e portanto isto para 
ser um processo lícito desde logo, legal e transparente, todas as doações têm de ser deliberada a sua 
aceitação em reunião de Câmara e posso dar-lhe o nome de algumas empresas. Temos Ermelinda Freitas, 
temos Centro de Reciclagem de Palmela, temos a SLEM, temos a REGISET, enfim são alguns dos nomes 
mas há outras, bloqueei. Neste momento já recebemos, a última proposta foi dez mil e trezentos euros em 
doações e a primeira foi cerca de dois mil euros de doações, e continuamos a trabalhar e esperamos levar 
ainda nos próximos tempos outras propostas de aceitação de doações que vão para projetos muito 
concretos isso aí não podemos obrigar as empresas a. Não neste sistema dos Mecenas, porque entrou antes 
da iniciativa estar criada, quero aqui registar também a própria FERTAGUS precisamente para a área da 
Proteção Civil, para a nossa Academia da Proteção Civil e também a HEMPEL. Há outra empresa que vai dar 
tintas também para as «2 Demãos por Palmela», a MAJICOL, de Pinhal Novo, também, contabilizado no 
total andará à volta dos doze mil/treze mil euros já em caixa.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito bem estamos então em condições de votar agora esta proposta de Revisão Orçamental?” 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com dezoito votos a favor 
da CDU e treze abstenções (oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP e dois do BE). Aprovado em 
minuta. 

 

 

PONTO DOIS – Interesse público municipal no âmbito do regime excecional de 
regularização de estabelecimentos e explorações, previsto pelo Decreto-lei nº 
165/2014, de 5 de novembro; Reqte: Sociedade Agrícola Mãe D’Água; Procº E-643-86; 
Local: Carrasqueira 
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A Sra. Presidente da Mesa: 

“Proposta número dois, declaração de interesse público municipal.” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Muito obrigado Sra. Presidente. Vou tentar resumir, trata-se de facto de trazer à Assembleia, digamos, a 
proposta de deliberar este estatuto de Interesse Público Municipal que ocorre no âmbito de um regime 
excecional de regularização de estabelecimentos e explorações previsto no Decreto-Lei n.º 165/2014, que 
neste caso a requerente é a Sociedade Agrícola Mãe de Água. Esta declaração é indispensável para a 
instrução do pedido de regularização da atividade junto da entidade coordenadora, que é a Direção Regional 
de Agricultura e Pescas, e pretende-se que tenha como consequência a alteração do Plano Diretor Municipal 
nos termos do referido Decreto-lei no que diz respeito à classificação do espaço como espaço Florestal. 

É um mecanismo extraordinário, e temporário, que nos leva a ter de avaliar a possibilidade de regularização 
de um conjunto significativo de unidades produtivas que não disponham de título de exploração, ou de 
exercício válido, face às condições atuais da atividade ou por desconformidade com os instrumentos de 
gestão territorial, ou desconformidades com servidão administrativa, ou restrição de utilidade pública, ou 
ainda que dispondo de título válido, estão impossibilitadas de proceder à alteração ou ampliação, que é o 
caso, e em consequência destas condicionantes não obtém o título em definitivo. 

Há um conjunto de atividades económicas que desempenham no nosso território um papel fundamental 
para o desenvolvimento social e económico do concelho, nós tentamos fazer um escrutínio exigente dessas 
atividades por forma a distinguir a importância e a fundamentar este reconhecimento de relevante interesse 
público. 

Esta Sociedade Agrícola tem instalações na Carrasqueira, está em funcionamento desde 1986, está próxima 
de outras explorações agropecuárias, numa zona onde já é característico este tipo de atividade, aproveita-se 
energias dos setores pecuários e agrícolas. Temos também de considerar as medidas implementadas de 
mitigação ou eliminação de eventuais impactes ambientais, isso consta na informação técnica, temos que 
avaliar também os custos económicos que envolveria a eventual desativação da exploração, os postos de 
trabalho diretos e indiretos, os diretos não são muitos mas indiretos garanto-vos que são, quem conhece 
este tipo de atividade sabe que há muita gente depois que trabalha diretamente com estas explorações. 

Recordar que a Direção Regional de Agricultura e Pesca tinha emitido o título em 2012, mas era um título de 
exploração provisória condicionado precisamente à regularização das construções, que por uma lado visam 
criar ainda melhores condições para o bem-estar animal e para a atividade e visa também dar seguimento à 
concretização de projetos de investimento e de criação de mais emprego. Estas construções estão 
implantadas em Espaço Florestal, encontram-se na continuidade da atividade pecuária referenciada na 
própria revisão do Plano Diretor que já prevê nesta zona manter uma classificação que permita albergar este 
tipo de atividades.  

Tinha aqui uma cábula, só para recordar…, as ampliações no atual PDM não tem enquadramento mas 
podem vir a ter na revisão que está em curso e que procuraremos entregar no final de junho, é umas fichas 
que está recenseada há muito para o efeito. 

O terreno, a sua vocação florestal é respeitada porque cumulativamente a esta atividade como podem ver 
com a informação técnica há uma percentagem significativa, cerca de quarenta e nove pode cento de 
atividade ligada também à floresta, portanto a classificação de espaço continua a fazer sentido, a par da 
atividade pecuária. A exploração tem todos os títulos de exploração e certificações, inclusivamente no nível 
ambiental em face na atual legislação, efetua gestão de resíduos sólidos, é detentora de um plano de gestão 
de efluentes, coisa que neste tipo de explorações nem todas têm. Nós consideramos que vale a pena 
através deste mecanismo, e é normal que tenhamos a ter em próximas Assembleias processos de atividades 
desta natureza e outras afins, pedreiras, explorações de areias etc., que não podem estar à espera da 
revisão do PDM, porque o PDM vai ser entregue mas teremos seguramente um ano e meio a dois anos 
muita concertação, muita discussão e portanto temos que aproveitar este regime excecional que dura só até 
janeiro do próximo ano. 
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Já agora vamos ver se isto funciona. A Sra. Vereadora quando apresentou a proposta utilizou uma metáfora, 
de que eu gostei muito, que é um funil que é assim muito largo no início mas depois começa a estreitar é 
que mecanismos desta natureza tem havido muitos nos últimos anos mas os resultados na ponta final não 
aparecem porque depois há outras entidades que se atravessam. Nós acabámos aqui há uns meses de 
aprovar por unanimidade algo que estava tudo contratualizado com uma linha de água com RH, estou-me a 
lembrar do Centro de Reciclagem de Palmela porque falámos dele ainda há pouco, e depois da concertação 
a vida com as entidades a CCDR agora não se entende com a Agência Portuguesa do Ambiente, isto só para 
dizer que para já que não seja pelo Município, se for essa a decisão da Assembleia Municipal, que não se 
aproveite esta oportunidade de regularização excecional destes regimes, mas ainda há um longo caminho a 
percorrer junto de um conjunto de entidades que vão ter que se pronunciar sobre estas matérias. Sra. 
Presidente.” 

 

A Sra. Ana Filipa Sobral da CDU ausentou-se da sala pelas 22,01h. 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros da Assembleia, questões sobre esta proposta? Temos um 
pedido de intervenção do Partido Socialista, tem a palavra por favor Ilda Fino.” 

 

A Sra. Ilda Fino do PS: 

“Muito boa noite a todos, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. 
Membros da Assembleia Municipal, Técnicos Municipais e Técnicas Municipais aqui presentes, e Srs. 
Jornalistas e Sras. Jornalistas. 

O Sr. Presidente teve o cuidado de explicar muito bem esta matéria, apenas uma dúvida que tenho, tem a 
ver com um pouco aquilo que disse, realmente isto resulta de uma legislação que vem do Governo, que nem 
o PS nem a CDU se pode pronunciar, e que se trata de uma regulação de uma situação em termos de 
atividade que pode ter interesse municipal por isso é trazido aqui para a regularização, a questão tem a ver 
com vamos ver se este regime funciona e se irá funcionar porque às vezes o legislador legisla, mas depois 
em termos de consequências e em termos de determinadas situações que escapam até à própria tramitação 
legal pode haver aqui pareceres que possam depois condicionar um bocadinho este regime mas deixaria 
aqui esta questão e também você levantou essa questão muito bem. 

Uma dúvida que tenho é na instrução do pedido, que é nos termos do art.º 5º do diploma legal do Decreto-
lei nº 165/2014, menciona que para instrução do pedido será necessária a faturação da empresa, na alínea 
b) do nº 5 do art.º 5º. Eu não encontro aqui em termos de fundamentação, não sei se me escapou, tenho 
essa dúvida só. Gostava de saber se fala aí da questão do impacto que teria se a empresa não exercesse a 
atividade e se não conseguisse. A minha dúvida é no que espeita à faturação da empresa, fala em termos 
dos trabalhadores, são dois trabalhadores mas depois compatibiliza ai essa questão o impacto que terá com 
outras empresas prestadoras de serviço, a dúvida é em termos de faturação em termos de impacto 
económico, independentemente disso está bem fundamentada e iremos votar a favor, tenho essa dúvida só, 
disse.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Mais alguma questão por favor? PSD/CDS por favor”. 

 

A Sra. Maria Rosa Pinto do PPD/PSD.CDS-PP: 

“Eu sei que os PDM demoram muito tempo a aprovar e as alterações aos PDM, pronto esta lei veio querer 
facilitar alguma legalização de atividades económicas o que nesse sentido é positivo. Eu não sei se 
efetivamente a informação consegue chegar a todos e aí a Câmara tem um papel a desempenhar junto de 
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algumas entidades que estarão nas mesmas condições, se me disserem que eu juridicamente concordo 
muito ou não eu aí às vezes, mas realmente as alterações ao PDM, demoram anos e o último que foi 
aprovado já está, mesmo em termos de atividade económica no concelho, desatualizado no nosso 
entendimento. 

Iremos votar favoravelmente, se bem que a lei também refere que na Assembleia Municipal pode dar 
também em caso de dúvida um voto favorável condicionado, o que quer dizer se nós nalguns dos casos 
tivermos algumas dúvidas, pode ser favorável mediante condição e é isso que eu queria também deixar aqui 
expresso. Em todo o caso ao estarmos a dar aqui um passo no sentido de considerar interesse público 
municipal eu penso que as próximas propostas também devem apresentar mais um impacto em termos de 
emprego, mesmo indireto, nem que seja uma noção só, mesmo não tendo um número em concreto alguma 
ideia sobre esse número e depois concordo ali com a colega do PS que ter aqui um impacto financeiro e 
económico no nosso concelho termos uma noção de mais ou menos quanto é que, mas aí se calhar o Sr. 
Presidente irá conseguir responder, e é só.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada, mais alguma questão por favor? Então dou a palavra ao Sr. Presidente para esclarecer estas 
questões.” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Muito obrigado Sra. Presidente. Bom sobre a pertinência do Decreto-lei creio que todos nós estaremos 
sintonizados que há aqui uma boa intenção, quanto aos resultados nós temos aqui alguma visão sética 
porque temos, acompanho muitos destes processos, é porque nós antes disto chegar aqui já andamos há 
dois e há três anos na concertação com estas entidades a ir a reuniões e a dizer por nós tudo bem, é tudo 
condicionado é que eles já tiveram licenças condicionados a quê? Condicionado à resolução do problema dos 
efluentes, condicionado à resolução neste caso na legalização das instalações mas como é que se pode 
legalizar as instalações, a ampliação se não tem enquadramento no PDM, daí a necessidade de utilidade 
de/para. 

Sobre as questões de fundamentação eu espero que junto à proposta tenha ido a informação técnica porque 
não está no corpo da proposta, aliás o corpo da proposta reproduz muito da informação técnica mas a 
informação técnica na página cinquenta e cinco, fala também de alguns indicadores de ordem financeira, o 
que é que implicaria comprar uma nova propriedade, os valores que estariam em causa. Ainda assim posso 
dizer-lhe com maior objetividade, porque no processo estão estes elementos todos como é normal, a 
faturação dos últimos dois anos. Em dois mil e treze a sociedade faturou seiscentos e sessenta e sete mil 
euros e em dois mil e catorze setecentos e vinte e um mil euros, portanto isto foi bem instruído nós 
tentamos é que a proposta não seja o processo porque o processo é de facto muito volumoso, mas fica este 
esclarecimento porque, de facto, é importante ter-se a noção. 

Os trabalhadores indiretos, sendo que os dois diretos até são residentes no local, serão três/quatro 
trabalhadores na relação, as pessoas que trabalham na área da veterinária, mas há muitos mais, há muitos 
mais desde fornecedores de rações a transporte de palha, enfim eu já visitei explorações em que aquilo é 
uma coisa impressionante, há de facto ali muita interação com outros prestadores de serviços. 

Parece que havia outra questão, como não anotei posso ter-me esquecido, da informação ou outros, muito 
pertinente, obviamente fizemo-lo logo desde o início. Nós através dos processos que conhecemos até 
porque somos chamados a intervir nalgumas reuniões de concertação, neste caso na Direção Regional de 
Agricultura, mas mesmo de outras áreas de atividade que recentemente estivemos com ovelheiros, e há 
situações que podem ser regularizadas através deste caminho, também há pedreiras, areeiros, enfim todas 
as atividades económicas que possam seguir este caminho, no âmbito do presente decreto-lei, que têm 
processo no Município que é essas que nós notificamos todos os requerentes, as empresas, por exemplo há 
esta oportunidade, têm aqui um serviço que vos atende via verde, tal dia da semana, das tantas às tantas 
horas e pronto temos procurado ir ao encontro para que nos procurem também, e temos mais processos 
para trazer em breve à Assembleia, disse.” 
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A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito bem, então Srs. Membros da Assembleia, vamos votar esta proposta.” 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com trinta votos a 
favor (dezassete da CDU, oito do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP e dois do BE). Aprovado em 
minuta. 

 

 

PONTO TRÊS – Constituição de Comissões Permanentes da Assembleia Municipal 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Vamos para a nossa última proposta. Recebi relativamente à proposta de Constituição das Comissões 
Permanentes da Assembleia Municipal, como sabem foi distribuída sem nomes um pouco no pressuposto de 
que cada grupo indicaria entretanto os seus nomes, mas recebi uma proposta no sentido de que 
pudéssemos não discutir este assunto hoje pelo facto de não estar, enfim, suficientemente maturado entre 
todos ou seja considera-se que há alguns aspetos que devem ser ainda melhor discutidos e, portanto, se for 
esse o entendimento de todos eu proponho a retirada da proposta.” 
 
  
O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Nós também achamos que é preferível em reunião de Líderes alargada, se quiser com mais um elemento de 
cada Grupo, para podermos discutir isto. Trazemos já uma proposta bem construída, definitiva, com nomes 
com tudo e escusamos de estar aqui, às vezes sem necessidade, a discutir uma coisa que acho que é 
importante para o funcionamento e estarmos aqui, se calhar, a dizermos coisa que são desnecessárias. Se 
construirmos isto em reunião de Líderes, trazemos já uma proposta construída com base no entendimento 
possível ou não, depois logo se verá, na próxima sessão da Assembleia Municipal, era essa a intenção.” 
 
 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada. CDU por favor tem a palavra Domingos Rodrigues.” 
 
 
O Sr. Domingos Rodrigues da CDU: 

“A bancada da CDU estava preparada para discutir hoje, como nós tínhamos visto na última sessão da 
Assembleia Municipal, mas subscrevemos e não temos nada a opor à proposta do Partido Socialista para que 
não se discuta hoje e subscrevemos a proposta.” 
 
 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Mais alguma intervenção? PSD por favor.” 
 
 
A Sra. Maria Rosa Pinto do PPD/PSD.CDS-PP: 

“Relativamente como logo no início do mandato tinha sido isso combinado e depois não houve possibilidades 
embora tivéssemos trocado algumas impressões, concordamos.” 
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A Sra. Ana Filipa Sobral da CDU retomou participação nos trabalhos pelas 22,18h. 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Bloco de Esquerda. Sim? Muito bem, sim senhor. Retiramos a proposta e ver-se-á a melhor data para 
reintroduzi-la na ordem de trabalhos. 
 
A Sra. Vereadora está a pedir para lembrar uma coisa, teremos sido todos convidados a participar na 
reunião sobre as Condecorações Municipais, todos não, todos os Grupos. Muito obrigada, boa noite a todos.” 
 
 

Não havendo mais assuntos a tratar, a Sra. Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão pelas vinte e 
duas horas e dezanove minutos, da qual se lavrou a presente ata, que eu Carlos Alberto da Silva 
Caçoete, na qualidade de Primeiro Secretário da Assembleia Municipal, redigi e subscrevi. 

 

Palmela, aos vinte e nove de abril de dois mil e quinze. 

 

A Presidente 

 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

 

O Primeiro Secretário 

 

 

Carlos Alberto da Silva Caçoete 


