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Mandato 2013/2017 

Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Palmela 

Realizada no dia 26 de setembro de 2017 

Ata N.º 34 

No dia vinte e seis de setembro de dois mil e dezassete, pelas vinte horas e cinquenta e dois minutos, no 
Auditório da Biblioteca Municipal em Palmela, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal do Município de 
Palmela, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

PONTO UM – Informação do Presidente da Câmara acerca da atividade municipal, de acordo com o 
disposto na alínea c) n.º 2 do art.º 25.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro; 

PONTO DOIS – Alteração ao Plano Diretor Municipal decorrente do Regime Excecional de Regularização 
das Atividades Económicas – Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro; 

PONTO TRÊS – Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Palmela – alteração; 

PONTO QUATRO – Regulamento de Atividade de Transporte de Aluguer em Veículos Ligeiros de 
Passageiros – Transporte em Táxi; 

PONTO CINCO – Regulamento do Projeto Ecoempresas; 

PONTO SEIS – Regulamento Municipal de Apoio a Projetos Socioeducativos; 

PONTO SETE - Regularizações prediais por desafetação do domínio público municipal e afetação ao 
domínio privado;  

PONTO OITO – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento no âmbito do regime 
excecional de regularização, aprovado pelo Decreto-lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho – Reqte: Adriano Manuel Rodrigues Brites; Proc.º E-
607/89; Local: Carregueira; 

PONTO NOVE – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento no âmbito do regime 
excecional de regularização, aprovado pelo Decreto-lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho – Reqte: Sociedade Agrícola António Diogo, Lda; Proc.º E-
824/99; Local: Aceiro José Camarinho – Fonte da Vaca. 
 

A Mesa foi constituída pelo seu Presidente, Sra. Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 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; 

 Sra. Ana Filipa Sobral Raposo Maria; 

 Sr. António Manuel Caeiro Mestre; 

 Sra. Cristina Maria Palhinhas Moura; 

 Sra. Rosa Maria Ramos Dinis; 

 Sr. Luís Manuel Paciência Pato; 

 Sr. Simplício Joaquim Guerra Piteira; 
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 Sra. Andreia Sofia Dias Bento;  

 Sr. Nidberto Patuleia Paiva; 

 Sra. Dina Maria Mateus Pereira Serra;  

 Sra. Sónia Cristina Matos Rodrigues Semião; 

 Sr. Fernando António Figueira Baião; 

 Sr. Manuel Joaquim Fernandes Lagarto; 

 Sra. Carina Isabel Tomé de Matos; 

 Sr. José da Cruz Silvério. 

 

Por parte do Partido Socialista (PS): 

 Sr. Raul Manuel Ribeiro Pinto Cristóvão; 

 Sra. Ricardo Jorge de Oliveira Marques; 

 Sr. José Carlos Matias de Sousa; 

 Sr. Bruno Eduardo Guerreiro da Luz Grazina; 

 Sr. Pedro Miguel Martins Pereira; 

 Sr. José Manuel da Cruz Silvério; 

 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; 

 Sr. Carlos Miguel Viegas Vitorino; 

 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): 

 Sr. Carlos Alberto da Silva Caçoete; 

 Sr. Valentim Rodrigues Pinto. 

 

Por parte do Partido Socialista (PS): 

 Sra. Carla Sofia Freitas Oliveira; 

 Sra. Ilda Sofia Pereira Dias Fino. 
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Em representação do Executivo Camarário estiveram presentes: 

 Sr. Presidente Álvaro Manuel Balseiro Amaro; 

 Sra. Vereadora Adília Maria Prates Candeias; 

 Sr. Vereador Adilo Oliveira Costa; 

 Sr. Vereador Luis Miguel Reisinho de Oliveira Calha;  

 Sra. Vereadora Fernanda Manuela Almeida Pésinho; 

 Sr. Vereador António Manuel da Silva Braz; 

 Sr. Vereador Pedro Gonçalo da Ponte Marques Taleço; 

 Sra. Vereadora Maria Loureiro Rodrigues Dias Justino; 

 Sr. Vereador Paulo Jorge Simões Ribeiro. 

 

Iniciando os trabalhos, a Sra. Presidente da Mesa informou que: 

 Sra. Tânia Sofia Barroso Ramos do BE, justificou ausência à sessão de 30 de junho por motivos 
profissionais, tendo a falta sido considerada justificada. 
 

 Sra. Ilda Sofia Pereira Dias Fino do PS, justificou ausência à sessão por motivo pessoais, 
fazendo-se substituir pelo Sr. Ricardo Jorge de Oliveira Marques, que se encontra presente. 
 

 Sr. Valentim Rodrigues Pinto da CDU, Presidente da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo 
justificou ausência à sessão por motivos pessoais fazendo-se substituir pela Sra. Carina Isabel 
Tomé de Matos, Secretária da Junta, que não se encontrava presente e iniciou posteriormente a 
sua participação na sessão. 

De imediato, procedeu-se à tomada de posse do novo Membro Sr. Ricardo Jorge de Oliveira Marques 
do PS, que após juramento de honra e assinada a respetiva ata, que ficará apensa à presente, foi 
empossado no cargo. 

 

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

 

 

Período de Intervenção dos Munícipes 

 

Agradecendo a presença do público, a Sra. Presidente da Mesa informou que, tratando-se de uma sessão 
ordinária, o período que se segue é destinado à sua intervenção. 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Sras. e Srs. Munícipes presentes na sala, pergunto se alguém deseja usar da palavra.  

Vou pedir que se identifique, por favor, e que diga então a questão que o trás.” 

 

O Sr. Mário Espada: 

“Muito boa noite a todos, em primeiro lugar cumprimentar os presentes, os eleitos da Assembleia Municipal, 
Autarquia, funcionários e público. 
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Em segundo lugar gostaria de agradecer como munícipe o desempenho ao longo destes quatro anos eleitos 
pela Assembleia Municipal e eleitos pela Autarquia, independentemente de coisas boas que foram feitas, 
menos boas, ou más, este agradecimento é devido e eu começo por aí.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Desculpe, pedia é que se identificasse.” 

 

O Sr. Mário Espada: 

“Peço desculpa, Mário Espada.  

E a primeira questão passa por aí, a informação que circulava e que estava na página da Autarquia, desde 
junho, era que a Assembleia iria decorrer ontem e eu estive aqui ontem, por acaso, pesquisei o PDF que 
está no canto superior ou lateral do lado direito, um PDF que tem essa informação, e futuramente agradecia 
porque tive que alterar um conjunto de situações, e não foi ontem, está a decorrer hoje. Inclusive consultei 
o Jornal do Pinhal Novo e outras vias de informação e só hoje essa informação chegou.  

Depois eu tenho uma pergunta final e tenho perguntas muito sucintas e objetivas até lá chegar. A primeira é 
sobre trabalho e o que se observa na Autarquia é um conjunto de prestações de serviços a privados, 
nomeadamente, a SUMA, quarenta mil euros por mês durante três meses, depois a VADECA, também de 
limpeza, nomeadamente para recintos e eventos festivos. Nas sessões publicas de Câmara eu costumo ouvir 
dizer que a Autarquia não pode contratar por constrangimentos a nível do setor central, contudo consultei a 
informação e não me parece que seja assim e gostaria de um esclarecimento porque penso que é mais 
benéfico para a população haver investimento em recursos humanos, em recursos materiais, em tecnologia, 
para que o nosso município seja melhor para todos e, simultaneamente, fiz uma pesquisa inclusive na 
página da autarquia e há um conjunto de concursos a decorrer para mobilidade, por tempo indeterminado, 
temos aqui outro exemplo de recrutamento e seleção de cargo. Porque não os quarenta mil euros para a 
SUMA contratarem recursos humanos e investirem em autocarros, em tecnologia. 

Segundo ponto é a questão da honestidade e sobre este assunto remeto novamente para um conjunto de 
prestações de serviços, neste caso a particulares, para fotografias, para comunicação social, para apoio a 
programas desportivos, atletismo, judo, etc., existem técnicos superiores na autarquia, existem técnicos 
profissionais na autarquia, não há ninguém nestas áreas? Não se pode contratar pessoas com estas áreas? E 
eu voltei a consultar, existe um conjunto de concursos a decorrer e bem publicados no Diário da República, 
no Jornal o Público, nomeadamente, em janeiro de dois mil e dezassete.  

Depois relativamente à empresa municipal, toda a gente aqui sabe que eu tive uma relação com a empresa 
municipal, respeito e consideração pelas pessoas que lá trabalham, há lá excelentes profissionais, eu não me 
refiro ao que se passa dentro da empresa municipal, mas refiro-me ao que se vê e ao que se observa de 
fora porque é público. Nós consultamos o quadro de pessoal da empresa municipal e observamos que 
existem trinta e quatro pessoas com contrato de termo indeterminado, três de cedência de interesse público 
e dois a termo certo, um deles é por nomeação. 

Muitas das pessoas que aqui estão presentes têm filhos, têm netos, a frequentar as piscinas e se 
consultarem este documento que eu vou facultar, eu vou deixar estes documentos convosco, nenhum deles 
aqui consta. São falsos recibos verdes Sra. Presidente e não sou eu que o digo, diz a Sra. Deputada Rita 
Rato, na Assembleia da Republica, em dois mil e onze, do PCP (Partido Comunista Português), que se as 
pessoas que têm local de trabalho fixo, horário de trabalho fixo, organização do trabalho subordinado e 
empresa para o qual prestam serviço for sempre a mesma é um falso recibo verde e aqui no município 
existem pessoas há cinco, há dez, há quinze e há dezassete anos nestas circunstâncias. 

Depois, como esta questão em Palmela está a suscitar aqui algum nervosismo, a questão eleitoral, é 
compreensível, acho que há alguns exageros, nós conversando é que nos entendemos, e há pessoas que 
gostam de falar de mim, pronto tudo bem, é legítimo, agora caluniar e difamar, eu tenho aqui o meu 
contrato que tive com a empresa municipal, há pessoas que falam do meu vencimento ele está aqui, eu não 
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vou entregar como é óbvio, mas estou disponível para mostrar a quem quiser e mais, se surgirem dúvidas 
ainda sugiro uma auditoria externa independente à empresa municipal e fica tudo esclarecido. 

Para terminar. a questão da competência. Sr. Vereador Luis Calha, diz que está tudo muito bem na empresa 
Municipal etc., primeiro ciclo “Aprender a Nadar” há um ano atrás trezentas e setenta crianças, agora 
trezentas e trinta e três, é um decréscimo acima de dez por cento. É essa a minha questão, está tudo bem? 

Segunda questão, fala-se do Plano Municipal de Emergência e surgiu na internet, foi atualizado com uma 
consulta pública repentina, ninguém teve acesso a isso, mas mais do que isso no programa eleitoral do 
Partido Comunista Português que eu respeito, atenção tenho muitos amigos, lido diariamente com muita 
gente, agora há determinadas circunstâncias que acho que temos que ter maior rigor e maior competência 
que é este ponto que eu trago aqui. No programa eleitoral de dois mil e treze constava: ”…Concluir, aprovar 
e implementar o Plano Municipal de Emergência entre parenteses (em fase de revisão) …”. Se em setembro 
de dois mil e treze estava em fase de revisão é necessário surgir na rede social para ser atualizado? É essa a 
minha questão.  

Ainda milhares de pessoas comentam nas redes sociais a questão da rotunda do ALDI e houve vários avisos 
em sessões públicas, algumas até estive presente e pude observar, a autarquia penso eu não se pode 
demitir, nem pode desculpem o termo “sacudir a água do capote” sobre isto, porque se o Sr. Presidente diz 
no debate, e estão aqui alguns candidatos de outros partidos políticos, sobre licenciamento se o Sr. 
Presidente diz que há empresas que se querem fixar em Palmela, mas que querem lugares que não são os 
ideais e essas não interessam, então é responsável por aquilo que se está a passar ali em baixo na rotunda 
do ALDI, foi uma opção. 

Depois o decreto-lei cinquenta barra dois mil e doze de trinta e um de agosto faz referência a um conjunto 
de obrigações, é lei, sobre as empresas locais. Uma delas é a atualização de documentação, o Sr. Vereador 
Pedro Taleço já se referiu a isso em julho e na última sessão, não consta nada online, o relatório trimestral 
que é devido estar para acesso ao público não consta. Faço um apelo, no âmbito desta questão da 
competência, para que isso seja uma realidade. 

Para terminar o Sr. Vereador Luis Calha, na última sessão, fez referência a um grande profissional, esse sim 
uma pessoa muito conceituada no âmbito do desporto que tinha assumido um compromisso com a empresa 
municipal e com o conselho de gestão, eu já escrevi na rede social, do facebook, se isso se confirma se 
podia trazer o contrato, eu sei li o Regimento, os Srs. Vereadores não se podem pronunciar, mas bastava 
mostrar para ficar esclarecido.  

Muito obrigado e uma vez mais um agradecimento por estes quatro anos, boa noite.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Boa noite.  

Pergunto se há mais alguma intervenção da parte das Sras. ou dos Srs. Munícipes presentes, não? Então 
não havendo queria fazer aqui dois ou três comentários e, depois, pergunto ao Sr. Presidente da Câmara se 
deseja responder a algumas das questões.  

Mas antes de dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara o que eu queria dizer era o seguinte: 

Primeiro, e relativamente à data errada da Assembleia Municipal, quem convoca a Assembleia Municipal sou 
eu e não houve sequer nenhuma segunda data, não houve nenhuma segunda convocatória. Admito que, 
enfim, é possível que conversando nós antes de marcar as datas da Assembleia tivesse havido alguma 
especulação de se poder ter feito ontem ou eventualmente amanhã, porque houve aqui duas ou três datas 
equacionadas. Se por alguma razão saiu nalgum documento é algo que nos extravasa completamente, 
porque convocatória da Assembleia Municipal, confirmamos, foi feita uma e com esta data, não há outra, 
mas como digo é possível que, eventualmente, durante esse período em que conferimos a melhor data, 
tivesse sido aventada alguma outra hipótese, mas não há nem nunca houve nenhuma dúvida sobre esta 
data. 

Sobre o conjunto das outras questões o senhor intervém aqui sobre assuntos muito diferentes, deslumbra 
algumas perguntas à Câmara Municipal que, obviamente, o Sr. Presidente tem recenseadas e tratará como 



 

                   Mandato 2013/2017  
Ata N.º 34 

   
MOD AMPF009 Pág 6/36 

muito bem entender. Eu até vou pedir ao Sr. Presidente que na sua resposta, se possível, não os trate 
exaustivamente porque eles são tantos e diversos. Eu imagino que as questões que aqui trás, pela sua 
natureza, também já deve ter levado à Câmara Municipal, não? Pronto, penso que, também, no plano da 
informação geral mas, sobretudo, o senhor que até revela alguma atenção a estas coisas deve saber que há 
aqui matérias que devem dar origem a uma interpelação directa à Câmara, não é? Mas claro é muitíssimo 
bem-vindo e é importante colocá-las aqui na Assembleia Municipal. 

Pronto é só para justificar que aqui, na Assembleia, o Sr. Presidente vai ter que tratar isto sumariamente, 
eventualmente na Câmara podia ter mais espaço para o fazer, está bem?  

Sr. Presidente, não sei se entretanto quer responder.”  

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Com certeza, Sra. Presidente.  

Boa noite a todas e a todos, cumprimento as Sras. e os Srs. Vereadores, as Sras. e os Srs. Membros da 
Assembleia, comunicação social presente e público, a todos cordiais saudações.  

De facto, há aqui um conjunto de situações suscitadas pelo Sr. Munícipe Mário Espada que merecem 
esclarecimento até porque partem de uma análise incompleta dos dados a que tem acesso e faz um 
conjunto de inferências que não correspondem à verdade. 

A primeira questão tem que ver com as adjudicações avulso a um conjunto de empresas, seja a SUMA, seja 
a VADECA, e pode citar outras, com efeito para além dos concursos no caso da recolha de resíduos, monos 
e outros que são concursos até para três anos, e você acabou por dar um exemplo concreto até para apoio 
a alguns eventos, o município dada a escassez de recursos humanos que tem nas áreas operacionais, e em 
particular na limpeza e também o período de férias e há um conjunto de eventos que decorreram entre maio 
e o pretérito fim de semana, recorre, como sempre recorreu, a prestações de serviços complementares para 
darem apoio na limpeza dos espaços, para darem apoio na desmatação, até no âmbito do trabalho que é 
feito de prevenção dos fogos florestais, e fazem também recolhas suplementares quando há avarias de 
veículos municipais. São procedimentos perfeitamente normais em qualquer autarquia, totalmente legítimos, 
legais, e, infelizmente, estritamente necessários a não ser que quiséssemos ter ainda mais dificuldades na 
limpeza desses espaços, na remoção dos lixos, e dos impactos que isso tem depois no dia-a-dia das 
pessoas.  

Daqui a pouco decorreram trinta dias sobre a Festa das Vindimas e ainda não foi possível deixar o centro de 
Palmela como nós gostaríamos que estivesse, precisamente porque o número de pessoas é insuficiente. 
Quando V.Exa. tenta contrapor esta questão com as dificuldades de recrutamento, também ai o senhor faz 
um raciocínio que não é verdadeiro, mas aproveita a verossimilhança, o que eu sempre tenho dito, e as atas 
são testemunho disso, é que os constrangimentos à contratação continuam a existir. Nos primeiros três anos 
de mandato progressivamente foram desaparecendo, houve imposições de Governos de redução de dois por 
cento de pessoal por ano, houve depois uma fase que ficou dependente do número dos que saíam e das 
novas contratações, o que é certo, é que desde dois mil e dez para cá o município perdeu cerca de cem 
trabalhadores e nós temos contratado, recentemente entraram doze trabalhadores para as áreas 
operacionais. 

Agora qual é o constrangimento? Faça um esforço basta ler a lei do orçamento do estado, lá está, é preciso 
ler outros documentos para perceber o contexto. A lei do orçamento de estado felizmente, neste contexto 
governativo, retirou a redução e a obrigatoriedade da redução dos trabalhadores, mas manteve um outro 
constrangimento que é não poder aumentar as despesas de pessoal efetuadas no ano anterior e é por isso 
que as dificuldades persistem. 

Quanto ao conjunto de concursos que vê, como está a ver, nós estamos a contratar e noutros casos não são 
contratações, a bolsa de emprego público leva sobretudo a mobilidades interserviços, não é mobilidades 
internas é interserviços. Acabei de saber hoje, felizmente, que teremos a partir de dia dois de outubro uma 
nova arquiteta na Divisão de Administração Urbanística, vem de outra Câmara. A Bolsa de Mobilidade uma 
vez que há pessoas que saíram, porque têm estado a sair, as pessoas ou moram mais perto de outros locais 
de trabalho, ou têm ofertas quer no público, mas sobretudo no privado, onde são muito melhor 
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remuneradas. Pena é que os procedimentos demorem tanto tempo e, também, muita gente que quer 
mobilidade no nosso entender não têm o perfil para a função e, portanto, há um conjunto de apreciações 
curriculares, de entrevistas com os recursos humanos, com os dirigentes das unidades orgânicas e nós 
estamos a fazer isso e vamos fazer mais. Aliás até lhe posso dizer que o último concurso para operacionais 
tem, como deve de saber, uma lista graduada e todos aqueles que estão aprovados com a nota dez para 
cima poderão vir a integrar os quadros da autarquia, mas quando? Quando as contas do pessoal permitirem 
que venham mais uns quantos porque, de facto, nós pensávamos que era importante ter não era doze para 
distribuir por cinco unidades orgânicas, eu gostava de ter doze para as águas, gostava de ter doze para a 
limpeza para Pinhal Novo, doze para a limpeza para Palmela, porque os restantes casos estão entregues às 
Freguesias, e gostava de ter doze para a rede viária e doze para a logística, mas lá iremos, lá iremos, e, 
sobretudo se houver alterações nestas questões de Lei das Finanças Locais e deste tipo de 
constrangimentos. Eu também advogo mais trabalhadores nos quadros no serviço público e tenho a 
convicção que trabalham melhor. Mesmo hoje de manhã tive oportunidade de falar com dirigentes e 
encarregados nossos na área dos verdes, em que detetámos problemas, incumprimentos, sacos de relva por 
recolher nalguns sítios, porque o outsourcing também, hoje, tem algumas dificuldades em responder com a 
qualidade desejável, mas nós não abdicamos de exigir o trabalho pelo valor que é pago. 

Depois não é verdade que, o senhor não pode afirmar isso, no Município existam pessoas há cinco, dez, ou 
quinze anos com recibo verde, é falso, é falso! Se o senhor se quer referir à Palmela Desporto é outra 
questão, talvez seja isso, e, de facto, na Palmela Desporto nós também defendemos, nós, os sindicatos, e 
por isso eu espero, em breve, que o Conselho de Gestão possa assinar com o STAL o Acordo Coletivo de 
Entidade Empregadora Pública, porque as reuniões chegaram ao fim, e a bom termo, e durante muitos 
meses houve tensões, na minha opinião desnecessárias, talvez problemas de comunicação, que poderiam já 
ter resolvido esta questão. Quero dizer-lhe que a Palmela Desporto tem trinta e sete pessoas no quadro, 
duas pessoas de contrato a termo certo, mas tem, de facto, quatro, ou mais, dezenas de colaboradores a 
recibo verde, mas esse recibo verde não tem a leitura que o senhor fez naquilo que nós no PCP – Partido 
Comunista Português, defendemos, que a um contrato de trabalho efectivo, a tempo inteiro, corresponda 
um horário a tempo inteiro e permanente, etc., um posto de trabalho permanente. Não é a mesma coisa, 
não vale a pena fazer trocadilhos porque como o senhor sabe há um conjunto de pessoas que trabalham na 
Palmela Desporto às pontas, a horas, etc. Nós estamos disponíveis, e temos dado essas orientações ao Sr. 
Presidente do Conselho de Administração da Palmela Desporto para, progressivamente, colocar em manchas 
de horários que possam, enfim, cumprir a legislação porque se os senhores acham que as piscinas 
trabalham das oito às quatro ou que, enfim, por turnos, etc., etc., tudo isso tem que ser negociado, 
naturalmente, com as estruturas sindicais e de acordo com os contratos coletivos de trabalho de cada uma 
das funções e dos conteúdos e, portanto, se houver condições temos todo o gosto de meter pessoas em 
regime de permanência, mas creia que numa empresa daquela natureza, como noutras, este regime de 
trabalho vai continuar a acontecer como acontece noutros pontos do país. 

Outra questão, trezentas e trinta crianças “Aprender a Nadar”, Dr. Mário Espada eu acho que o senhor tem 
que se informar um bocadinho melhor porque não pode fazer este tipo de conclusões. Estamos a falar de 
trezentas e trinta crianças no primeiro curso, são três cursos por ano, como o senhor sabe, são cerca de mil 
crianças por ano. Depois, que eu saiba, ainda não podemos obrigar os professores todos e as crianças todas 
a irem à natação, e como o senhor sabe as escolas é que se inscrevem com o número de turmas e com os 
professores que estão disponíveis para o efeito para participar neste projecto. O nosso compromisso de 
mandato Dr. Mário Espada, peço a sua atenção por favor, porque eu honro compromissos, foi retomar o 
“Aprender a Nadar”, começar no terceiro e quarto ano de escolaridade e no próximo mandato vamos 
alargar. As escolas que têm uma organização autónoma, própria, porque há escolas que preferem outro tipo 
de oferta de atividades, seja física ou motora, seja de outra natureza, não são obrigadas a ir ao “Aprender a 
Nadar”, mas nós vamos ampliar o programa porque é esse o desiderato do executivo municipal, e é essa a 
obrigação da Palmela Desporto, porque está disponível para se houver mais gente fazer mais cursos, olhe lá 
vai ter que contratar mais professores, se calhar, oxalá fosse a tempo permanente. 

Já agora fico também muito contente pelo facto de a Simone Fragoso ter hoje, também, um contrato de 
trabalho e deixar de ter sido uma das prestadoras de serviço a recibo verde. 

Plano Municipal de Emergência, também não percebi onde é que o senhor quer chegar. Devo dizer-lhe e 
informe-se que, de facto, no nosso Município nessa como noutras áreas estamos à frente, o Plano Municipal 
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de Emergência tem procedimentos, tem alterações de legislação, tem consulta a entidades, desde a ANPC – 
Autoridade Nacional de Proteção Civil, aos Bombeiros etc., e estão aqui pessoas que sabem muito bem como 
é que isso funciona, foi um trabalho de uma enorme dedicação, não apenas técnicos, isto não se compra no 
supermercado isto constrói-se com os agentes da Proteção Civil no território e, portanto, foi aprovado. Era 
um compromisso de mandato, já estamos a trabalhar noutros e já estamos a trabalhar na revisão, porque os 
Planos têm que ser revistos, percebe? Olhe o Plano Distrital de Proteção Civil para este ano foi aprovado 
nesta sala há uma semana, e era o Plano para este ano, e só vai ser aprovado pela Autoridade Nacional de 
Proteção Civil a meio de outubro, portanto repare que há outras entidades que até andam muito mais 
devagar nestas matérias do que a Câmara Municipal. 

Depois o senhor, já por mais do que uma vez, utiliza e deturpa as minhas palavras relativamente às 
empresas que são, ou não, bem-vindas a Palmela. Devo dizer-lhe com toda a frontalidade, e volto a repeti-
lo, que todos os investidores são bem recebidos em Palmela, mas volto a dizer-lhe o concelho de Palmela 
não se vende em matéria de ordenamento do território, resiste a pressões, defende os ecossistemas, o 
ambiente e as leis. 

Relativamente à questão do ALDI, o município fez o esclarecimento que tinha que fazer. O município, 
insistentemente, tem falado com as Infraestruturas de Portugal, estive nas Infraestruturas de Portugal no 
dia trinta de agosto, escrevemos para as Infraestruturas de Portugal no dia dezanove de setembro sobre 
esta matéria. Os senhores que estão a fazer a rotunda, porque a rotunda não é connosco, são duas estradas 
nacionais a trezentos e setenta e nove e a duzentos e cinquenta e dois, a rotunda não foi aprovada pelo 
município, fique sabendo, nem o arranjo paisagístico, que devíamos ter opinião e que queremos fazer ali um 
arranjo e uma peça escultórica, esteve à aprovação do Município é exclusivamente da responsabilidade das 
Infraestruturas de Portugal. O município não se demitiu, o município insistiu, o município tem chamado a 
atenção da empresa, aliás a empresa tem lá a GNR-Guarda Nacional Republicana, a GNR deve de estar a 
cumprir ordens de alguém e, portanto, devo dizer-lhe que acho lamentável que a empresa tenha feito aquilo 
que fez ontem à hora de ponta, fazer aquela intervenção, a empresa pode muito bem solicitar uma licença 
especial de ruído para nestes casos trabalhar até à meia-noite e ela é concedida, nós falámos nisto às 
Infraestruturas de Portugal. Naturalmente que dá jeito, a muita gente, responsabilizar o município até pelo 
período em estamos, mas nós temos a consciência tranquila. 

A última interpelação que fizemos à empresa, a empresa respondeu ao Urbanismo, e até porque precisa da 
licença de utilização que está condicionada ao términus da rotunda, que previa ter a parte da circulação 
viária terminada até final deste mês, até dia trinta. Eu, por precaução, já estimo, não é que venha a haver 
incómodos, mas é que as obras não estarão terminadas antes de meio de outubro, ainda assim a partir do 
momento em que as Infraestruturas de Portugal considerarem a parte da plataforma de circulação viária em 
condições naturalmente não nos cabe a nós impedir a abertura da superfície comercial. O senhor até aqui 
faz algum contra-senso, é que, de facto, o município cumpre leis, naquele local é possível construir aquela 
unidade comercial. Em boa hora o município disse que só garantiria a construção naquele local se fosse feita 
a rotunda defendendo os interesses do município e, portanto, tudo aquilo é feito em termos da legislação. 
Isso é a mesma história que dizerem que não devia ter feito outra superfície comercial aqui ou acolá, o 
investimento privado é assim e as pessoas têm direito à concorrência, podem abrir todos ao lado uns dos 
outros. Aos municípios não cumpre obstaculizar esse tipo de questões porque a concorrência é mesmo 
assim, portanto fica também este esclarecimento. 

Um aspeto que admito que V.Exa. tenha razão é se não está disponível, no site da Palmela Desporto, o 
relatório semestral ele deve estar e, portanto, vamos procurar saber através do eleito que acompanha a 
empresa na Assembleia Geral o que se passa com essa informação. Em todo o caso sei, pelo menos do ROC, 
quer para a Câmara porque terá enviado para a Assembleia, quer para a Palmela Desporto, os documentos 
chegaram e só têm que ser publicados mais nada e, portanto, aí se não está dou-lhe razão pelo que 
exigiremos junto do Conselho de Gestão que faça a devida publicação.  

Sra. Presidente, muito obrigada.” 

 

O Sr. Carlos Caçoete da CDU iniciou participação nos trabalhos pelas vinte e uma horas e nove minutos. 

A Sra. Presidente da Mesa: 
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“Muito bem, muito obrigada Sr. Presidente. 

Então Sras. e Srs. Munícipes não havendo mais questões vou dar por encerrado este período dedicado à 
intervenção do público.” 

 

No seguimento, a Sra. Presidente da Mesa colocou à aprovação as minutas das Atas Números Trinta e 
um, Trinta e dois e Trinta e três, datadas de dezoito de abril, quatro de maio e trinta de junho de dois mil e 
dezassete, respetivamente, dispensando-se a sua leitura em virtude de terem sido previamente distribuídas. 
Foi dada a palavra aos Srs. Membros presentes para as intervenções que considerassem oportunas. 

  

Não havendo intervenções, a Sra. Presidente da Mesa colocou à aprovação as atas: 

 

A Ata número trinta e um, de dezoito de abril de dois mil e dezassete, foi aprovada, por 
unanimidade, com trinta votos a favor (dezoito da CDU, sete do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP e 
dois do BE).  

A Ata número trinta e dois, de quatro de maio de dois mil e dezassete, foi aprovada, por 
unanimidade, com trinta votos a favor (dezoito da CDU, sete do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP e 
dois do BE).  

A Ata número trinta e três, de trinta de junho de dois mil e dezassete, foi aprovada, por 
unanimidade, com trinta votos a favor (dezoito da CDU, sete do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP e 
dois do BE).  

 

Solicitou ainda a Sra. Presidente da Mesa a aprovação em minuta da ata da presente sessão, Ata 
número trinta e quatro, em virtude de se tratar da última sessão do mandato. 

 

A Ata número trinta e quatro, de vinte e seis de setembro de dois mil e dezassete, foi aprovada, 
por unanimidade, com trinta votos a favor (dezoito da CDU, sete do PS, três do PPD/PSD.CDS-
PP e dois do BE).  

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Ainda em matérias de questões formais tenho que informar que nós recebemos da Câmara Municipal a 
proposta aprovada na reunião de Câmara, de vinte e três de agosto, sobre a AUGI dos Olhos de Água, em 
concreto trata-se de uma questão de pormenor, duma correção ao PDM de Palmela e desta mesma proposta 
foi imediatamente dado conhecimento à Assembleia através da disponibilização na Área Reservada da 
própria Assembleia.  

De qualquer modo impõe a lei que seja formalmente referido, aqui, pelo que reitero esta afirmação, está à 
nossa disposição este documento e toda a informação que lhe está associada. Fica então a nota dos nossos 
serviços que o documento está em CD, mas não podendo ser aberto através da Área Reservada poderá ser 
solicitado se alguém o entender. 

 

Não havendo mais intervenções, a Sra. Presidente da Mesa passou de imediato ao Período de Antes da 
Ordem do Dia. 

 

Período de Antes da Ordem do Dia 

A Sra. Presidente da Mesa: 
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“Antes de dar a palavra aos Srs. Membros da Assembleia, eu gostava de apresentar um Voto de Pesar pelo 
falecimento do Ex-Presidente da Assembleia, o nosso Vítor Borrego.  

Como sabem não houve nenhuma Assembleia desde a morte do Vítor Manuel Barrocas Borrego, eu gostaria 
de apresentar aos Srs. Membros da Assembleia um voto e que se estivessem de acordo pudesse ser o Voto 
de Pesar da Assembleia Municipal, naturalmente com os vossos contributos se assim o entenderem.” 

 

Voto de Pesar “Falecimento do Ex-Presidente desta Assembleia Vítor Borrego” 

Tomou a palavra a Sra. Presidente para apresentar o Voto de Pesar, que ficará apenso à ata, e que foi 
admitido por unanimidade, com trinta votos a favor (dezoito da CDU, sete do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP e 
dois do BE). 

 

“No dia vinte e quatro de agosto faleceu vítima de doença prolongada, Vítor Manuel Barrocas Borrego, com 
setenta e quatro anos de idade, natural da freguesia de Palmela, casado com Maria Manuel Borrego e pai de 
dois filhos; foi desenhador projetista na empresa Burmester Portugal, desenhador projetista e chefe de sala 
de desenho na Cometna - Companhia Metalúrgica Nacional, SA, e era sócio da Empresa Projectal - Estudos e 
Projetos; foi ainda na sua juventude estudante no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa e, 
posteriormente, já homem adulto, frequentou a Faculdade de Direito da Universidade Moderna de Setúbal. 

O Vítor Borrego desenvolveu uma destacada atividade associativa em prol do concelho de Palmela, tendo 
sido fundador e destacado dirigente de inúmeras associações do nosso concelho das quais se destaca o seu 
papel nos “Loureiros” onde foi Presidente da Direção e também Presidente da Assembleia Geral; no 
Palmelense, como Presidente da Direção, entre outros cargos, sendo ainda à data da sua morte Presidente 
da Assembleia Geral; foi Membro da Comissão Fundadora, integrou a Direção e foi Presidente da Festa das 
Vindimas; foi Membro da Direção da Associação de Futebol de Setúbal; foi Presidente da Assembleia Geral 
do Núcleo em Palmela do Sporting Clube de Portugal; foi Presidente da Comissão Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia; foi Fundador e Vice-presidente da Cooperativa de Consumo de Palmela; foi Presidente 
da Assembleia Geral da Associação de Pequenos e Médios Empresários da Região de Setúbal e Alentejo; 
integrou os Órgãos Dirigentes e foi Presidente do Rotary Club de Palmela; foi Membro da Direção da 
Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura e Recreio; foi Fundador da Tertúlia “Os Quartas”, em 
Palmela, entre muitas outras atividades associativas. 

Para além duma referência no movimento associativo no concelho de Palmela, foi Militante do Partido 
Comunista Português, desde mil novecentos e noventa e dois, tendo sido eleito e Presidente desta 
Assembleia Municipal durante vários mandatos; foi candidato a deputado da Assembleia da República, por 
Setúbal, nas listas da CDU; foi Membro da Mesa do Congresso da Associação Nacional dos Municípios e 
Presidente do seu Conselho Fiscal, e foi, ainda, Presidente da Assembleia Distrital de Setúbal. 

Foi um grande lutador pelo progresso e pelo desenvolvimento da região de Setúbal, e em particular do 
concelho de Palmela. Foi um homem e um autarca profundamente estimado em todo o concelho, sobretudo, 
pelas suas imensas qualidades humanas, recolhendo sempre o maior respeito, admiração e mesmo amizade 
dos muitos eleitos que ao longo dos anos integraram esta Assembleia. Das suas características destaca-se a 
sensibilidade e também a sua inteligência emocional, o seu bom senso, a sua disponibilidade para os outros 
feita de compreensão, tolerância, e tantas vezes de admiração, a sua capacidade de ser amigo dos seus 
amigos, de apoiar e defender causas que considerava justas, sempre com simplicidade e visão; sendo um 
homem afável, todos o recordamos empenhado em gerar consensos e construir soluções.  

O Vítor Borrego foi um Cidadão, um Autarca, e, também, um Palmelão de grande dimensão. Á sua família, 
em particular à sua esposa Maria Manuel Borrego, mas também aos seus filhos Filipa e Pedro, aos seus 
netos, em nome da Assembleia Municipal de Palmela, deixamos o nosso sincero e mais profundo respeito e 
a saudade nesta hora em que o Vítor já nos deixou.” 

 

Sobre o Voto de Pesar foram efetuadas as intervenções que seguidamente se transcrevem. 

A Sra. Presidente da Mesa: 
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“Sras. e Srs. Membros da Assembleia, pergunto se estão de acordo com este voto? 

Se quiserem acrescentar alguma questão, por favor estejam à vontade.” 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Boa noite a todos e a todas, boa noite Sra. Presidente na sua pessoa cumprimento toda a Mesa, Sr. 
Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Vereadoras, Membros da Assembleia, jornalistas, trabalhadores 
da Autarquia e público. 

Falar do Vítor Borrego, depois das palavras que a Sra. Presidente acabou de ler no Voto de Pesar, é ao 
mesmo tempo muito difícil mas também muito fácil.  

O Vítor Borrego com quem tive a oportunidade de conviver não só aqui, mas também lá fora, era, 
efetivamente, uma pessoa que nos marcou a todos e marcou-nos a todos pela forma como conseguimos 
fazer o contraditório muitas vezes, de uma forma como conseguimos arranjar os consensos, pela forma 
como também às vezes podíamos brincar e nos alegrávamos com algumas brincadeiras. 

O Vítor Borrego era um homem com uma grande dimensão humana, intelectual e política e eu, e o Partido 
Socialista, sempre o admirámos apesar das diferenças e as diferenças constroem-se na grandeza dos 
homens, torna-os maiores. Dizer que a morte do Vítor Borrego deixa-nos em todos nós um vazio, 
logicamente maior na família, mas também nos amigos, nos companheiros e camaradas de partido e em 
todos os democratas e cidadãos de Palmela e do concelho. Não podemos adiantar mais nada porque tudo o 
que pudéssemos acrescentar era pouco e tudo o que pudermos dizer é sempre pouco para um homem com 
a dimensão do Vítor Borrego. Deixamos aqui as nossas sinceras condolências aos camaradas de partido e 
nomeadamente à sua família, na pessoa da sua esposa.  

Muito obrigado.”  

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada.  

Sras. e Srs. Membros da Assembleia se estiverem de acordo assumo …” 

 

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

“Na pessoa na Sra. Presidente cumprimento a Mesa, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara o respetivo 
executivo, os eleitos da Assembleia Municipal, os Srs. Jornalistas, os candidatos autárquicos aqui presentes, 
o público e os funcionários da Câmara. 

Efetivamente não discordamos do Voto de Pesar aqui apresentado e votaremos favoravelmente 
independentemente das divergências políticas que tivemos muitas vezes, eu não aqui na Assembleia, mas 
noutras circunstâncias e noutras associações com o Sr. Vítor Borrego isso não nos inibiu nunca de 
reconhecer o mérito e a vontade de melhorar o concelho e para além disso nunca, e condenamos 
obviamente que o utilizar de certas palavras, quer aqui a nível municipal, quer a nível nacional, e portanto 
baseados na nossa coerência de posição de não ofensa a ninguém independentemente das divergências 
políticas, aqui acompanharemos este voto de pesar, até porque houve alturas em também tivemos muitas 
opiniões idênticas, isso nunca nos inibe de nos juntarmos a um Voto de Pesar, quer seja de direita quer seja 
de esquerda, e é só” 

 

A Sra. Presidente da Mesa:  

“Obrigada.  

Tem a palavra António Mestre, da Bancada da CDU.” 

O Sr. António Mestre: 
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“Sra. Presidente boa noite. Na sua pessoa cumprimento todos os presentes, sem qualquer distinção do 
cargo que ocupa ou da forma como se posicionam nesta Assembleia. 

Em primeiro lugar em nome da Bancada da CDU, também, o nosso agradecimento pela manifestação que 
partilhamos aqui da partida do nosso Vítor. Não acrescentando áquilo que a Sra. Presidente já colocou acho 
que nos fica a todos bem, e esta Assembleia foi muitas vezes exemplo, fora mesmo daqui, da forma como o 
Vítor soube, já foi aqui citado, criar consensos. Se às vezes, e estamos neste momento num período 
também de debate eleitoral, a memória do Vítor faz-nos aqui a todos muita falta e o compromisso desta 
bancada e dos eleitos da CDU e seus camaradas de Partido, e camaradas nesta Assembleia, é que tudo 
faremos para continuar a honrar a sua luta, e o seu nome e os seus princípios de tolerância e democracia 
nesta Assembleia e no concelho de Palmela.”  

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito bem.  

Sras. e Srs. Membros da Assembleia, então com as…, faz favor.” 

 

O Sr. Carlos Vitorino do PPD/PSD.CDS-PP: 

“Sra. Presidente, cumprimentando na sua pessoa todos os presentes, gostava de me associar ao Voto de 
Pesar referindo que morreu um amigo, uma pessoa que era uma referência, e que para mim, que durante 
dois mandatos nesta Assembleia estive sobre a sua Presidência, que ele conduziu os trabalhos, louvo-lhe a 
paciência, o debate, a divergência, acima de tudo a cordialidade com que ele sabia gerir as coisas. 

Em termos de referências na Assembleia Municipal tenho a ele e tenho também o Hélder Madeira, do 
Barreiro, onde tinha estado antes de vir para o concelho de Palmela e acho que esta homenagem é sentida, 
e é merecida, porque no fundo quem perdeu foi a vila, foi o concelho, mas é algo que nós sabemos que os 
anos e o passar dos anos vai fazendo com que uns partem e outros fiquem, agora a memoria essa deve 
perdurar. ” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito bem.  

Carlos Oliveira, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.” 

 

O Sr. Carlos Oliveira do BE: 

“Boa noite a todas e a todos.  

Da parte do Bloco de Esquerda endereçamos também os pêsames aos camaradas do Vítor Borrego, e já 
tivemos oportunidade também de expressar os nossos votos de condolências à família, portanto resta-me 
aqui, também, juntar-me a todos neste voto de pesar que partilho convosco.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito bem.  

Sras. e Srs. Membros da Assembleia, então se estiverem de acordo eu comprometo-me a procurar inscrever 
as vossas expressões, assumindo sempre que este será um Voto da Assembleia Municipal, e eu pedia que se 
estivermos de acordo, pudéssemos aclamar o Vítor Borrego nesta altura.” 

 

Submetido o Voto de Pesar a votação, foi o mesmo aprovado, por unanimidade e aclamação, 
com trinta votos a favor (dezoito da CDU, sete do PS, três do PPD/PSD.CDS-PP e dois do BE). 
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A Sra. Presidente da Mesa: 

“Então, Sras. e Srs. Membros da Assembleia, vamos continuar o período antes da ordem do dia.  

Não tenho Votos, nem Moções, distribuídos hoje, mas pergunto às Sras. e aos Srs. Membros da Assembleia 
quem deseja intervir.  

Havia um pedido da parte da Bancada do PPD/PSD.CDS-PP e dou a palavra à Sra. Membro da Assembleia 
Rosa Pinto, por favor.” 

 

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

“Isto é mais uma interpelação à Mesa que pode ser feita a todo o momento e daí a minha tentativa de 
intervenção no início, mas não me importo de a fazer agora. 

Queria pedir um esclarecimento à Mesa, interpelando-a na pessoa da Sra. Presidente, para ter a informação 
uma vez que até à presente data e desta Assembleia, embora continuemos a ser eleitos, não nos foi enviada 
informação, inerente aos últimos requerimentos da Assembleia de junho, por parte da Câmara Municipal e 
gostava de saber uma vez que decorreu o período legal para a resposta dos mesmos, mas com certeza 
haverá alguma justificação, qual era a data previsível para recebermos a resposta? 

Efetivamente vejo que vem aqui a esta Assembleia um ponto que tem a ver com a desafetação de parcelas 
do domínio público para o domínio privado da Câmara, um dos nossos requerimentos era, efetivamente, a 
elencagem de todos os terrenos propriedade da Câmara Municipal com as respetivas informações e área e, 
se possível, até, eventualmente, cadernetas prediais, e como não recebemos talvez possamos compreender 
ligeiramente porque vejo aqui um ponto da ordem de trabalhos, mas aqui era do domínio público para o 
domínio privado, portanto também não me parece que seja essa a justificação e era essa interpelação que 
queria fazer à mesma. 

Reservar-me-ei para outra intervenção dentro do período da ordem do dia noutros aspetos e, portanto, 
agora queria, efetivamente, resposta a este ponto caso a Mesa tenha, efetivamente, essa resposta.  

E é só.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada.  

Dou a palavra então ao Bloco de Esquerda por favor, Tânia Ramos.” 

 

A Sra. Tânia Tamos do BE: 

“Muito obrigada.  

Boa noite a todos, cumprimento a Sra. Presidente e na sua pessoa todos os demais presentes, obrigada. 

Durante três dias o Centro Histórico e o Castelo embarcou numa viagem no tempo, reconstituindo o 
ambiente e a festa da Idade Média. O que não faltou para regressar ao século oito e nove foi a segregação 
e a descriminação económica, os pobres e com poucos recursos económicos continuam nos dias de hoje a 
não poder usufruir de espaços lúdicos e recreativos destinados somente áqueles que têm uma desafogada 
carteira. Sim, porque cada visitante só para entrar na Feira Medieval de Palmela tinha que pagar dois euros 
e meio e até aos doze anos não pagavam, se pensarmos numa família constituída pelo casal e dois filhos 
com mais doze anos, teve que pagar a modesta quantia de dez euros. Temos bons exemplos e aqui tão 
perto, a Feira Medieval de Alhos Vedros, do concelho da Moita, as entradas eram gratuitas.  

Se o objetivo era não só o melhor conhecimento do passado mas também a aproximação das pessoas ao 
Centro Histórico e ao Castelo falharam, porque nem todas as famílias poderão retirar do seu orçamento 
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familiar dez euros só para entrar no recinto, as pessoas têm de vir primeiro. Neste contexto ainda medieval 
diz-se que a Idade Média tomou conta das ruas, é verdade. Escusado era de ter tomado conta da bilheteira, 
também, que não tinha opção para pagamento com multibanco. Para quem foi apanhado de desprevenido 
com a cobrança de entrada na feira teve que se deslocar até à zona dos bancos e voltar a subir para o 
Castelo, acreditamos que tenha sido uma preocupação da organização combater o sedentarismo, 
problemática tão fala e tão coerente nos dias de hoje, aliar a cultura e o espetáculo à atividade física. 
Excelente iniciativa obrigada, então, por só haver uma forma de pagamento.  

Importa parabenizar isso sim, isso é verdade, as gentes de Palmela que ano após ano tão bem sabem 
promover a sua terra junto de quem os visita. É de extrema relevância a forma como se tem vivido esta 
iniciativa pelos locais, em nome do Bloco de Esquerda bem-haja a todos. 

Em relação ao Sr. Presidente, a minha questão é se, por acaso, for eleito novamente está disposto a fazer 
algumas alterações à Feira Medieval? 

E são estas as minhas questões, muito obrigada.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada.  

Tem a palavra pelo PS, o Sr. Membro José Manuel Silvério.” 

 

O Sr. José Manuel Silvério do PS: 

“Muito boa noite a todos.  

Quero apresentar à Sra. Presidente da Assembleia os meus cumprimentos, aos Secretários dessa respetiva 
Mesa, os meus cumprimentos ao Sr. Presidente da Câmara, às Sras. Vereadoras, aos Srs. Vereadores, aos 
caros colegas da Assembleia, às técnicas e técnicos da Câmara hoje aqui em exercício, ao público presente a 
esta sessão e os meus cumprimentos à comunicação social presente. Como esta é a última sessão quero 
dizer que a comunicação social é muito importante, e faz parte desta casa, não só, pelo trabalho que 
desempenham, mas porque muitas vezes em Assembleias, particularmente Assembleias Extraordinárias, que 
não há público presente são eles que nos fazem companhia e nos dão consolo, pese embora muitas vezes 
não escrevam aquilo que eu gostaria que eles escrevessem. 

Quero, também, nesta última sessão cumprimentar, dar um cumprimento particular àqueles autarcas que 
não vão continuar a ser, desejando muitas felicidades na sua vida privada e quero também apresentar um 
cumprimento especial a dois autarcas com os quais ao longo dos anos eu tive várias divergências, mas que 
são dois autarcas que eu tenho a certeza deram sempre o melhor que podiam, e sabiam, pelo nosso 
concelho. São eles a Vereadora Adília Candeias, uma senhora sempre serena, educada, que procura sempre 
evitar os conflitos e encontrar os consensos. O outro autarca é o José Silvério, Presidente da Junta, um 
homem que todos os dias, desde que se levanta até que se deita, tem no seu pensamento e no seu coração 
a Freguesia do Poceirão. 

Sra. Presidente, pedi-lhe a palavra para colocar aqui algumas questões, mas antes quero também lamentar 
que o concelho de Palmela, que é o concelho com a maior área dos dezoitos concelhos da Área 
Metropolitana de Lisboa, durante este mandato de quatro anos, não tenha feito uma única Assembleia 
descentralizada.  

Também gostaria de falar sobre a Festa das Vindimas, que a par de todas as outras festas do nosso 
concelho, Pinhal Novo, Poceirão, Marateca, Quinta do Anjo, são o nosso orgulho e nos deixam todos os anos 
muito satisfeitos. Este ano a festa de Palmela teve na minha opinião, por aquilo que me pareceu, mais 
visitantes que nos últimos anos, no entanto eu tive a oportunidade de me aperceber, e chamo aqui a 
atenção para nós refletirmos para o futuro, a um fenómeno que aconteceu, particularmente no sábado, 
entre os dois palcos e em especial em frente a esta casa, aqui junto aos quiosques das Adegas. E o 
fenómeno foi que, a partir das vinte e duas horas, houve uma concentração tal de pessoas na festa que 
deixou de haver mobilidade na festa. Quando isso acontece numa festa deixa de ser uma festa popular e 
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passa a ser uma concentração de pessoas que não tem qualquer tipo de mobilidade, aliás pareceu-me até 
que se tornou de alguma forma um pouco perigosa para famílias que traziam crianças.  

Eu vi muitos jovens, muitos grupos de jovens, vindos de concelhos de muito longe, tive a ocasião de falar 
com um casal de jovens, que vinham com outros jovens, mas que eu os conhecia através de amigos meus 
que vinham de Alenquer. Eu procurei-lhes o que é que os trouxe a vir visitar a Festa das Vindimas e eles 
disseram: “nós viemos às Vindimas de Palmela”. E eu procurei: “mas vocês vieram apanhar uvas?” “Não, 
nós viemos porque o que corria nas redes sociais, é que viéssemos às Vindimas a Palmela porque se podia 
beber e fumar à vontade.” E, de facto eu confirmei isso nas redes sociais. 

Eu alerto aqui para o seguinte, eu verifiquei também muitas crianças, muitos adolescentes, muitos menores 
de catorze, quinze, dezasseis anos, dezassete anos, a comprar e a consumirem vinho moscatel e algumas 
caipirinhas e outras bebidas espirituosas ali para o lado de quem vai para os correios, em não sei o que é 
que se pode chamar aquilo, barulhento, extremamente barulhento, e tive a ocasião, também, quando saí da 
festa, por volta da uma da manhã, descer aqui as escadinhas e o jardim e verificar, realmente, grandes 
aglomerados de jovens que não estavam a festejar a festa, estariam a festejar outra coisa qualquer. 

Quando saí da festa por volta da uma da manhã, como tinha o carro do lado da saída para a Lagoinha, 
porque tinha vindo da Moita, era uma e qualquer coisa, mandaram-me parar uma operação stop que estava 
à saída de Palmela para a Lagoinha e que mandavam parar todos os veículos. Fui abordado por um agente 
de autoridade, que era do Poceirão que estava incorporado naquela operação Stop, estivemos a falar e ele 
disse-me: “De facto há aqui qualquer coisa de estranho, porque nós abordamos aqui tantos jovens e 
estamos a verificar que quase todos vêm alcoolizados, e até com outras coisas, e isto mais parece que vêm 
de uma concentração musical, de um concerto de música pesada, não nos parece nada que venham de uma 
festa familiar.” 

Por isso o que eu alerto aqui é para o seguinte, é para que tenhamos alguma atenção a isto, para que no 
futuro não venhamos a ter alguma pequena tragédia na nossa festa. Eu há muitos anos que percorro 
Portugal por motivos profissionais, quer no continente quer nas ilhas, tenho assistido a muitas e muitas 
festas e romarias por esse país fora e, portanto, acreditem que eu tenho a perceção daquilo que estou a 
falar. Isto não é nenhuma crítica é apenas para que se reflita sobre isto. 

Quero também aqui falar, por último Sra. Presidente da Assembleia, na rede viária na Freguesia do Poceirão. 
Aconteceu uma coisa extraordinária em vésperas de eleições, na rua dos Leandros, na Lagoa do Calvo, uma 
rua de terra batida que fica entre a estrada da Lagoa do Calvo à Loja Nova, no caminho municipal 533 e a 
rua da Lavradora, na parte de cima na Asseiceira, apenas esta estrada de terra batida tem apenas mil e 
setenta metros de cumprimento, o Poceirão tem as ruas todas medidas e catalogadas. A Câmara de 
Palmela, há cerca de dois meses, colocou uma placa no início desta rua a informar que a mesma ia ser 
pavimentada e nessa placa não falava em troço, ia ser implementada a rua dos Leandros. Os moradores 
daquela rua pensaram, qualquer um de nós pensaria, finalmente lembraram-se de nós. Mas não é que dos 
mil e setenta metros, que esta rua tem, apenas foram asfaltados duzentos e oitenta metros, não chegou a 
um terço da rua por vinte e dois mil euros. 

Perguntam vocês: mas os moradores não foram informados que agora para a Câmara de Palmela os aceiros 
do concelho são considerados autoestradas que têm de ser feitos por troços? E, se calhar. o critério nesse 
caso não foi asfaltar para já um bocadinho da rua que tinha mais moradores? Nada disso, é que para além 
dos moradores ficarem revoltados por na placa só dizer que esta rua iria ser pavimentada, também os 
duzentos e oitenta metros pavimentados servem apenas duas casas, uma do lado esquerdo e uma do lado 
direito da rua, terminando numa transversal de terra batida mas havendo outras mais à frente. Nos 
restantes oitocentos metros que não foram asfaltados, moram mais de uma dezena de moradores e serve 
de entrada também a duas empresas da freguesia, uma empresa de materiais de construção e uma 
empresa de camionagem, com número de contribuinte. Já agora também no Poceirão, nas Lagameças, a 
Câmara asfaltou um bocadinho de outra rua, a rua Joaquim Gomes Romão, uma rua de dois mil duzentos e 
quarenta e três metros alcatroaram apenas um terço da rua, por quarenta e sete mil euros, mas aqui a 
placa já falava no troço um, que foi asfaltado.  

Imaginem isto desta forma, se a Câmara precisasse de construir um abrigo numa paragem de passageiros 
de autocarro e primeiro adjudicava a construção do banco, um ano depois as laterais, e um ano depois a 
parte de cima do abrigo, ou uma escola primária que fosse necessária construir, primeiro fazia o chão, 
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adjudicava a construção de chão, depois as paredes e um ano depois o telhado. Mas muita atenção, e isto 
que fique claro, isto não tem nada a ver com eleitoralismo, aí diriam se isto fosse uma Câmara com a 
oposição da CDU eles diriam assim: “O Presidente da Câmara tem os munícipes desta freguesia, no caso do 
Poceirão, como uns “chochos e uns trouxas”, a quem basta colocar uns bocadinhos de asfalto em vésperas 
de eleições que os votos estão garantidos”. Eu apenas digo, gostaria de ver o Sr. Presidente fazer isto no 
Pinhal Novo, no tempo em que o Presidente da Junta era Álvaro Amaro, isto sim é que deveria de ser 
engraçado. 

Por falar no Pinhal Novo, a rua Afonso de Albuquerque, uma das ruas mais movimentadas da parte sul do 
Pinhal Novo está, desde que houve intervenção nas condutas de água, transformada numa gincana para 
veículos, onde os carros têm de andar a desviar-se das tampas metálicas dos coletores que estão bem 
salientes, nalguns casos quarenta milímetros, quatro centímetros, no pavimento atual, conforme ele está 
agora, para não rebentarem os pneus ou partirem as jantes, portanto fazem gincana a toda a hora que ali 
passam, ainda, por cima há lá a farmácia e passa ali muita gente. A questão é, se esta rua tem prevista a 
sua repavimentação integrada nas vias da zona sul do Pinhal Novo, entre a rua 25 de Abril, que já foi 
pavimentada, e a rua Sacadura Cabral, não deveria ser prioridade daquela artéria nas vias que vão ser 
asfaltadas? Ou para a Câmara o prejuízo e bem-estar dos munícipes, isso não interessa nada? 

Estou quase a terminar Sra. Presidente.  

Também aqui um bom exemplo na precipitação em fazer coisas em vésperas de eleições, para “freguês 
ver”.  

Sr. Presidente da Câmara, não vale a pena se quiser fazer o favor de responder a isto, como é seu hábito 
fazer e dizer a todos, e passo a citá-lo: ”Isso não é nada assim, o senhor não conhece nada, não sabe o que 
está a dizer, mais isto, mais aquilo” , porque com todo o respeito Sr. Presidente da Câmara, o senhor sabe, 
que eu sei, que o senhor sabe, que isso não é conversa para nós dois, deixe lá isso para as reuniões de 
Câmara e para outras, mas aqui gostaria que o Sr. Presidente respondesse numa forma ponderada e com 
respeito.  

Muito obrigada.”  

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Sras. e Srs. Membros da Assembleia outras intervenções? Vou dar a palavra ao PSD/CDS por favor, Teresa 
Marta.” 

 

A Sra. Teresa Marta Joaquim do PPD/PSD.CDS-PP: 

“Boa noite a todos.  

Permitam-me cumprimentar em seu nome, Sra. Presidente, todos os presentes aqui nesta Assembleia hoje, 
que é a nossa última antes de “pararmos um bocadinho”. 

Sr. Presidente, tenho algumas questões sobre Pinhal Novo. Uma delas é sobre o estacionamento que, 
constantemente, acontece sobre a calçada junto à entrada do mercado municipal de Pinhal Novo, o passeio 
ali, de facto, está rebaixado, dá ideia que os carros entram, nomeadamente carros de maior porte para 
deixar alimentos para o mercado, mas o que é certo, é que, constantemente, os carros, de maior ou menor 
porte, ficam e dá uma má imagem aquele local, porque é um local que é uma das zonas mais aprazíveis de 
Pinhal Novo, onde passa imensa gente e não se consegue perceber quase bem o que é aquilo, se aquilo é a 
entrada do mercado municipal, ou não, porque está em permanência com carros em cima estacionados. 

Notei que algumas das questões que apontei sobre o estado da via pública entretanto foram arranjadas, é o 
caso da rua Luís de Camões, esta foi ainda asfaltada antes das Festas de Pinhal Novo, perguntar ao Sr. 
Presidente se, de facto, a rotunda é para continuar assim, porque começámos a andar bem na Luís de 
Camões mas continuamos a ter uma rotunda onde quem não tiver um jipe tem alguma dificuldade para se 
desviar daquelas tampas super rebaixadas. A rua 25 de Abril, que também referimos aqui na última 
Assembleia, está a acabar de ser arranjada, essa na totalidade, pelo menos duas lombas desapareceram, 
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não sei se elas desaparecem em definitivo se são para recolocar, e percebi, também, que algumas lombas 
foram rebaixadas, possivelmente por necessidade de preservar os próprios carros algo que também já 
tínhamos apontado aqui. Chamava também a atenção para o estado deplorável da rua dos Combatentes, a 
estrada que passa em frente ao nosso cemitério antigo, que está muito, muito má. Ficou, também, por fazer 
na rua 25 de Abril a mesma rotunda, portanto a rua foi calcetada mas depois chegando à rotunda as coisas 
ficaram como estavam. Chamar a atenção para o estado degradado e péssimo em que estão os pavimentos 
da rua Padre José Estevens e da rua Samuel Lupi. Pedir se há alguma hipótese de, com alguma sinalização, 
fazer uma distinção entre o que são lombas passadeiras e o que são lombas que não são passadeiras, 
porque nós automobilistas temos conhecimento disso e sabemos fazer essa distinção, acontece que os 
peões não têm e há peões que utilizam as lombas que estão tracejadas a branco, mas que não são 
passadeiras, para se deslocar e, de facto, obrigam os carros a travar mais do que seria natural porque não 
sabem fazer essa distinção, portanto aqui é uma questão de sinalética. 

Tive um pedido de um munícipe da rua dos Potes, na Lagoinha, que coloca a questão, segundo o munícipe, 
já foram feitas várias interpelações e vários pedidos à Câmara que ainda não tiverem feedback. A rua dos 
Potes é uma rua em terra batida, cheia de buracos, que fica imediatamente à direita antes do restaurante 
com o mesmo nome que ali existe. 

Pedir ao Sr. Presidente que considere poder criar um estacionamento para deficientes na avenida dos 
Ferroviários, uma vez que há ali uma clínica onde vai muita gente e, inclusivamente, onde estacionam 
ambulâncias e chamar a atenção para a necessidade de fazer uma intervenção precoce a nível da questão 
das sargetas porque naquela chuvada grande, que caiu em agosto, a rua António Sérgio voltou a inundar o 
que significa que com asfalto que foi colocado na rua António Sérgio, considerando a chuvada de agosto e o 
estado em que aquilo ficou, o problema não ficou resolvido. 

Obrigada.”     

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada. 

Mais alguma intervenção Sras. e Srs. Membros da Assembleia? Tem a palavra o PS, Bruno Grazina, por 
favor.” 

 

O Sr. Bruno Grazina do PS: 

“Boa noite, cumprimento na pessoa da Sra. Presidente da Assembleia Municipal todas e todos os presentes. 

Eu hoje não queria aqui falar de obras, uma vez que já tive a oportunidade de o fazer durante todas as 
sessões deste mandato e estive presente em todas, queria apenas referir quanto a estas obras, e acho que 
também não vai ser agora que vamos resolver os problemas que não foram resolvidos em quatro anos e 
alguns em quarenta e três, e deixar a sugestão de que é necessário, e há muitas obras a decorrer em 
simultâneo neste momento, como todos sabemos, e será importante que exista maior informação para os 
cidadãos sobre essas mesmas obras, sobre alternativas para a circulação, que também nem sempre existe 
essa informação, sobre a previsão, sobre as entidades a que são adjudicadas, isto nem sempre tem 
acontecido junto a obras algumas têm a placa que é obrigatória por lei outras não a têm, e sei do que estou 
a falar porque estou documentado. Será também importante que possam considerar a possibilidade de 
utilizar suportes em papel para informar as populações junto dos cafés ou até afixar como fazem, por 
exemplo, com a limpeza urbana em que afixam a informação sobre os pesticidas, ou herbicidas, que foram 
aplicados acho que também seria uma forma importante a considerar para estas obras que, mais uma vez 
refiro, por serem muitas causam muitos constrangimentos à população e seria importante que houvesse 
maior informação e isto ainda vamos a tempo de fazer. 

É só. Obrigado.” 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada. 
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Mais alguma intervenção? Tem a palavra novamente o PSD/CDS, Rosa Pinto.” 

 

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

“Ora como o Sr. Presidente referiu há pouco que tinha tido uma reunião com as Infraestruturas de Portugal, 
em agosto salvo erro, gostava de saber se tinha alguma informação sobre o pedido por nós efetuado já há 
bastante tempo, embora nos jornais tenham aparecido outras forças políticas a reivindicar o mesmo, sobre 
as obras na EN 379. Efetivamente eu penso falar de obras até ao fim do mandato porque o trabalho é até 
ao fim do mandato e como, também, tenho a consciência de que falei desde o princípio falarei também hoje. 

Outra questão é se está prevista mais alguma superfície comercial para a freguesia de Quinta do Anjo e por 
fim, uma vez que está presente em representação do presidente Valentim Pinto um vogal da Junta de 
Freguesia de Quinta do Anjo relembro sempre aqui aquela frase, de quando fiz parte, que não deixávamos a 
CDU trabalhar. Isto agora é a parte política, agora estava lá a CDU e não trabalhavam e não se entendiam a 
trabalhar. 

Refiro aqui, novamente, que a parte do cumprimento dos acordos de execução com as Juntas, aqui refiro-
me sobretudo à Quinta do Anjo, não está ser cumprido e não será com certeza por ter sido chumbado na 
última Assembleia de Freguesia um acréscimo dos dinheiros porque estes problemas já existem há muito 
tempo. Espaços verdes nas urbanizações não estão bem conservados, os que estão adstritos à Junta, estou 
a falar, por exemplo, dos Portais da Arrábida porque as Colinas têm uma empresa mas tenho notado 
também a deterioração desse serviço. A calçada atrás do meu prédio, eu saio pela garagem não me 
perturba nada, mas tem um buraco há quatro meses, mandei para a Junta, responderam-me que tinham 
tomado nota da minha reclamação, mas continua o buraco lá. A nível de calçada, tal como disse e tenho 
vindo a dizer já há muito bom tempo, o dito protocolo agora acordo de execução não está a ser 
devidamente cumprido, os trabalhos não estão a ser feitos como deve ser e, mais uma vez, solicito a 
intervenção da Câmara. 

Relativamente à iluminação digo aqui, novamente, ao Sr. Vereador da iluminação que na estrada da Coca 
Cola e noutras as coisas continuam na mesma. Só para dizer que, como queriam que eu identificasse as 
luminárias, a seguir ao Anjo Doce do lado direito, quem vai no sentido de Cabanas, quatro ou cinco pelo 
menos estão fundidas.  

Não vou aqui fazer muito mais observações mas os votos que faço, qualquer que seja o resultado político 
nas próximas eleições, é que possamos todos trabalhar ainda mais e melhor. E é só.” 

   

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada. 

Mais alguma intervenção antes de dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para tentar responder às 
questões colocadas? 

Sr. Presidente, por favor.” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Muito obrigado, Sra. Presidente, com todo o gosto. 

Começo pela questão inicial da Dra. Rosa Pinto, na minha tabela sobre pedidos de informação solicitados 
nós temos as respostas em dia com exceção de um pedido que acabou de fazer no dia vinte. Nós enviámos 
para o secretariado da Assembleia, no dia onze do nove, a resposta, precisamente, a relação dos prédios 
propriedade da Câmara Municipal de Palmela assim como a lista dos projetos aprovados pela ADREPES, a 
única questão que ainda não está respondida tem que ver com as instalações provisórias da Matos Fortuna 
que entrou no dia vinte de setembro pelo que ainda não mandei para a Assembleia a resposta. 

Dito isto, respondendo à nossa Membro da Assembleia Tânia Ramos, alterações à Feira Medieval todos os 
anos fazemos alterações para melhor no episódio histórico, felizmente, não precisamos de inventar feiras 
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medievais nem quinhentistas porque temos história, temos episódios, temos figurações, temos alguns 
espetáculos que pelo prestígio que têm são repetidos mas todos os anos temos espetáculos de animação 
novos, como este ano foi no fogo, até o próprio torneio medieval que não há como inventar, porque os 
exercícios nos torneios eram aqueles, têm todos os anos um enredo diferente, alterações de receção aos 
visitantes que, aliás, na generalidade, elogiaram a organização. Devo dizer-lhe que relativamente à 
disponibilização do multibanco que trabalhámos nesse assunto, mesmo com preços proibitivos na ordem dos 
três mil a quatro mil euros com seguros, com questões muito complicadas, e que não foi possível 
atempadamente fazê-lo. Outra questão quanto ao preço dos ingressos, a nossa Feira Medieval tem que ser 
autossustentável e não o é por completo, o município investe, é coorganizado com uma associação, tem 
tudo de borla lá dentro e eu gostava que conhecesse outras para perceber a diferença. É que nós vamos a 
Silves ou a Santa Maria da Feira e temos um valor de ingresso, muitas das vezes até superior ao nosso, à 
diária e ao valor dos três dias, mas, depois, se quer ir ao torneio medieval paga oito euros, se quer ir ao 
espetáculo de fogo dentro do castelo paga cinco euros, eu sei do que falo porque tenho frequentado 
algumas delas. Nós consideramos que o valor que tem sido praticado é um valor, ainda assim, acessível, não 
o será para algumas famílias, devo dizer-lhe que relativamente a alunos carenciados houve escolas, até de 
cursos específicos desta área, que solicitaram ingressos gratuitos e que lhes foram concedidos assim como, 
também, quem aparece trajado, etc., ou porque investiu nos fatos também tem entrada gratuita. Pensamos 
que é um custo justo, e essa alteração nunca a faremos, ela nunca será gratuita, porque se queremos 
qualificar a feira ela tem que ter recursos para serem reinvestidos ano após ano na sua qualificação. 

Sr. Membro da Assembleia José Manuel Silvério, a rua dos Leandros é compromisso do Eu Participo!, 
validado no Centro Cultural do Poceirão por um grupo de munícipes que solicitou pelo menos até ao 
entroncamento com a rua Ana Branca, já no passado, e foi isso que foi cumprido. Já no passado tive 
oportunidade de dizer, e reitero, que os critérios para o asfaltamento ou priorização de alguns aceiros 
concorrem para esses critérios vários aspetos: a sua natureza estruturante, há aceiros com menos 
residentes e que têm uma função estruturante de distribuição, por exemplo o aceiro dos Arraiados em Pinhal 
Novo que é uma espinha dorsal e os outros transversais não estão, naturalmente, todos asfaltados; há 
depois questões que têm que ver com o ordenamento do território, há zonas que têm REN, há zonas que 
têm agro-florestal e há zonas que estão pejadas de construções clandestinas e eu creio que, também, é 
necessário fazer um bocadinho de justiça pode haver empresas, pode haver casas, há pessoas, 
naturalmente, se tivéssemos muitos recursos ainda assim não sei se teríamos novecentos e vinte 
quilómetros alcatroados nem sei durante quantos anos é que era possível orçamento municipal para isso, 
mas dir-lhe-ei que estes critérios também têm que estar presentes é que as coisas têm que estar legalizadas 
para que todos contribuamos e todos possamos beneficiar, depois, do investimento do dinheiro dos nossos 
impostos. Este foi um primeiro compromisso e foi por isso que foi feito até ali, não estava lá primeiro troço 
se não está, tem razão, lamento. Assim como esta semana chamei à atenção numa das obras que devia lá 
ter o autocolante do Eu Participo! que é para as pessoas saberem que aquela foi do Eu Participo!, e há 
outras que são do plano normal, do plano municipal, que aliás em matéria de compromisso eleitoral foi todo 
vertido e ultrapassado. Está lá no programa quais eram as ruas, estão todas feitas ou em curso.  

A rua Joaquim Ramos Romão, como já foi explicado, também, acho que numa Assembleia, foi até ao limite 
onde as pessoas têm contrato de abastecimento de água. Há uma rede de água enterrada que não tem 
ramais feitos para as restantes pessoas e que não se ligam, embora seja obrigatório estarem ligadas, a 
entidade reguladora obriga. O nosso compromisso foi até final do ano dar início ao segundo troço, e volto a 
dizer-lhe atenção que no final, e o senhor conhece o território e sabe, entramos de novo numa AUGI, numa 
área urbana de génese ilegal. Se os senhores acham que o município deve, enfim, prescindir de fazer 
noutros sítios para fazer em zonas de génese ilegal nós temos outro entendimento.  

A rua Afonso de Albuquerque, para já entendeu-se fazer primeiro a 25 de Abril porque foi lá que foram 
feitos os rebaixamentos dos passeios numa primeira fase porque aquela intervenção não é apenas de 
pavimentação tem um plano de acessibilidades, para a zona sul, rebaixando passeios, procurando retirar 
obstáculos que vai durar muito tempo e em particular com as operadores quer da iluminação pública quer 
de outras, olhe da própria PT que tem postes de madeira na rua Vasco da Gama pejados por todo o lado 
quando as redes deviam estar enterradas. A 25 de Abril foi considerada prioritária por ser, também, um eixo 
estruturante, e aliás está no nosso plano que foi aprovado, independentemente de uns terem votado e de 
outros terem-se abstido, e está prevista a rua Afonso de Albuquerque e se ela tem, de facto, as tampas é 
porque vai ter o pavimento e se ficou para segunda, eu penso que é a segunda, que é a próxima a ser 



 

                   Mandato 2013/2017  
Ata N.º 34 

   
MOD AMPF009 Pág 20/36 

asfaltada por causa dos sumidouros porque tinha falta de sumidouros num dos troços, que está lá bem à 
vista e que foram colocados mais dois sumidouros. A rua Afonso de Albuquerque é, de facto, estruturante e 
é por isso que vai ser asfaltada como vai ser a rua dos Combatentes da Grande Guerra, a rua Vasco da 
Gama e rua Antero de Quental. A Infante D. Henrique que é uma das ruas mais importantes, do ponto de 
vista histórico, no Pinhal Novo não vai sê-lo porque vai ter, no próximo, ano intervenções ao nível da rede 
de pluviais, que é insuficiente para a impermeabilização que foi sendo feita ao longo daqueles anos e é um 
problema de entrega de águas que tem que ir para a zona da REFER, das Infraestruturas de Portugal, 
porque o ponto de entrega da linha de água está ali por detrás do ciclo preparatório e do ponto de vista 
técnico temos isso negociado, e também uma intervenção de cerca de cinquenta metros de coletor de 
esgotos na zona do pavilhão que também tem apresentado problemas de entupimentos com frequência. 
Primeiro tratamos da infraestrutura enterrada e depois será feita a pavimentação, a pintura do 
estacionamento e todo o ordenamento de acordo com o plano que temos. 

Sra. Membro da Assembleia Dra. Teresa Joaquim, junto ao mercado, penso que se refere ao local nas 
traseiras do mercado que está delimitado com pinos. É uma zona de cargas e descargas, se estamos a falar 
dessa zona, para os comerciantes do mercado que sabem que foram para um mercado que tem uma 
tipologia, que tem lojas com uma determinada dimensão, felizmente para alguns o negócio cresce e têm 
necessidade de mais espaço. Algumas das camionetas que lá pernoitam são camionetas frigoríficas que 
estão ligadas e estão a pagar uma taxa de ligação, e estimo que os ligeiros que lá se colocam, a não ser 
uma ou outra para se desenrascar, porque também há comerciantes que têm veículos ligeiros. Aquela zona 
é exclusivamente para os operadores do nosso mercado, se há alguns abusos, enfim, eu hoje de manhã 
também vi gente estacionada em cima das lajetas até para ter o carro à sobra e no entanto havia dois ou 
três lugares lá à frente e foi lá que deixei a minha viatura, procuraremos disciplinar nem que seja com um 
sinal clarificando que ali é apenas para operadores do mercado, sendo que ao sábado é um bocadinho o 
salve-se quem puder embora haja lugares de estacionamento no parque junto à entrada da estação.  

Depois referiu a pavimentação da rua Luis de Camões, dizer-lhe que, de facto, a chuvada do final de agosto 
naqueles quinze minutos, basta ir aos dados do IPA para ver que choveu mais do que um mês, e não houve 
apenas na Luis de Camões, houve na António Sérgio, houve na rua Orlando Ribeiro e houve na rua da Lagoa 
da Palha, eu tive oportunidade de presenciar, também, nalgumas zonas folhas que têm continuado a entupir 
…isso numa reunião de Câmara, um dos sumidouros criado de novo que vai dar à linha de água, que passa 
ao lado da ciclovia, a linha de água estava no atravessamento hidráulico por baixo da ciclovia 
completamente cheio de copos das largadas, das festas populares, etc., era uma situação que não estava 
visível e que contribuiu para a falta de drenagem desse sumidouro. Na rua António Sérgio foram, de facto, 
as folhas do choupo, estivemos lá, os sumidouros estão no sítio certo, a estrada ainda precisa de ser 
reparada do lado dos prédios porque ficou a desfragmentar-se. A empresa que fez aquilo, tem agora aí uma 
outra empreitada no concelho, vai fresar aquela zona toda para pôr uma camada de betuminoso como deve 
ser mas é preciso vir mais chuva para ver se a drenagem funciona ou não. Aliás a Divisão de Espaço Público 
tem indicações para ver a meteorologia com antecedência porque não chegando para as encomendas na 
limpeza e na aplicação de monda química, de corte em todos os lados, tem instruções para que assim que 
se avizinhe a aproximação de chuva fazer três dias de trabalho dedicado e exclusivo à verificação dos órgãos 
de drenagem dos principais locais dos nossos aglomerados urbanos. 

Depois falou-me na rotunda na EN 252, julgo tratar-se da rotunda da Luis de Camões, muito bem. É de 
facto a rua Luis de Camões que começa ali e estende-se até ao local da antiga farmácia onde passa a ser 
largo José Maria dos Santos, embora na toponímia a rua Luis de Camões vá até aos pinheirinhos, é uma 
estrada nacional e foi por isso que não interviemos na estrada. Eu espero, porque ao contrário não tenho 
boas notícias sobre a EN 379 a resposta, mandava-me a senhora diretora a recordatória mas eu tenho-a 
porque fixei-a e não fiquei nada satisfeito, da Infraestruturas de Portugal é que tem estradas piores e ainda 
vai aguardar, nem sequer a sinalização horizontal e pode ter acesso à resposta se quiser. A EN 252 depois 
de terem feito o trabalho de drenagem das valetas laterais que nós reclamávamos há muito, embora eu 
tenha dúvidas que a solução funcione mas isso é outra coisa e não interessa para aqui, soube que vai haver 
obras que também já há muitos anos eram reclamadas, e tem ainda muito mais trânsito. Eu espero que 
quando passarem pelo centro do Pinhal Novo que corrijam a questão das tampas, aliás devo dizer-lhe que 
na reunião onde estive no dia trinta, e que já recebi também uma resposta negativa relativamente à rotunda 
à entrada do parque do Vale do Alecrim, o município disponibilizou-se para receber a EN desde a entrada na 
Vila Serena até à rotunda, que eu gostaria que tivéssemos lá uma rotunda, da entrada do parque industrial 
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do Vale do Alecrim com a rua do Montinhoso. Ou seja nós aceitamos a desclassificação da estrada, para a 
estrada passar a ser municipal com todos os custos que isso tem para o município na conservação, 
sinalização, etc., etc., mas caso a Infraestruturas de Portugal não o façam por decreto, como está aí previsto 
nalguns pacotes de descentralização de competências, e nos entregue a estrada em condições e nos faça a 
rotunda. Fica com esta informação e vai ouvir falar disto porque é essa a negociação que tem estado a ser 
feita. 

Rua 25 de Abril, lombas desapareceram, não, vai desaparecer uma lomba daquelas que contribui para 
confundir as pessoas porque as pessoas tinham a tendência em usá-la como se fosse uma passadeira, até 
porque está uma passadeira próxima, essa desaparece e as outras lombas ficam e ficam com um raio de 
inclinação mais suave. Aliás devo confessar que muitas das que são feitas ficam ali a roçar o máximo que 
deviam ter, porque aquilo tem um grau de inclinação, que está nas normas da Direção Geral de Viação, e no 
Conselho Local de Mobilidade ficou definido, e bem, que futuras lombas devem ser precedidas de consulta 
aos bombeiros e é isso que começámos a fazer desde essa deliberação do Conselho Local de Mobilidade. 
Aquelas vão manter-se desaparecendo a lomba, o mesmo vai acontecer a uma que está na Infante D. 
Henrique. Vai desaparecer a lomba, a passadeira vai ser deslocalizada para uma zona onde já deve ter visto 
um passeio em calçada porque, também, não fazia sentido fazermos agora ali uma passadeira que ia dar a 
um molho de catos e foi feito ali um pequeno prolongamento.  

Aproveito para dizer que a rotunda que está na nacional que nós, os pinhalnovenses, conhecemos como a 
zona dos mármores poderá vir a ser objeto de alteração porque o Modelo tem já aprovado na 
Infraestruturas de Portugal, e tem que negociar connosco ainda algumas soluções, uma nova entrada por 
essa rotunda, quer fazer uma outra rotunda e entrar por aí para o seu parque. Fomos confrontados até 
primeiro com o projeto de iluminação pública, que foi a primeira coisa a chegar à Câmara, com um logotipo 
da Câmara abusivamente porque aquilo não é obra nenhuma da Câmara aprovado pelas Infraestruturas de 
Portugal. Soubemos na semana passada num pedido de reunião, de quem representa a parte do imobiliário 
das obras do Modelo, para voltar a falar connosco sobre a rotunda. Em tempos nós já demos parecer sobre 
uma rotunda para aquele local mas discordámos das alterações que queriam fazer na rua 25 de Abril, não 
faço ideia ainda porque a reunião foi agendada com os nossos técnicos para a próxima semana mas estou a 
falar-lhe disto porque amiúde, até outros senhores vereadores já colocaram a questão de haver uma 
ondulação na estrada, um alcatrão que nós chamamos de pele de crocodilo, que faz uns saltinhos e é 
desconfortável para as viaturas, para as ambulâncias, para toda a gente e, de facto, a estrada é nacional 
mas esperamos que essas obras resolvam e qualifiquem, também, aquela zona. 

Estou de acordo consigo a rua Padre Estevens Dias precisa de ser toda revista, como a rua S. Francisco 
Xavier na parte da calçada, como a avenida da Liberdade há em desenvolvimento um projeto, que é um 
upgrade dum que já havia sido feito em noventa e oito, de alteração da chamada baixa comercial da zona 
norte do Pinhal Novo, é um projeto que vamos rever que vai ter que, antes de requalificar o pavimento, 
requalificar as infraestruturas aliás na rua Padre Estevens Dias é um dos sítios que temos sinalizado com 
muitas roturas, mais do que aquilo que é normal, sucedem-se com frequência e está até no plano de 
investimentos das empreitadas dos prolongamentos e das remodelações para 2018 o troço desde a traseira 
dos Bombeiros até à nacional e é prioritário a substituição dessa conduta porque é uma conduta, ainda por 
cima, de grandes dimensões. Toda essa zona, depois, terá que ser revista e será um projeto que será 
apresentado à população até porque disciplina melhor o estacionamento e nem toda a gente está de acordo 
sobre o tipo de pavimento, pelo menos o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Pinhal Novo acha que o 
pavimento deve ser outro, mas isso o projeto ainda está em desenvolvimento. 

Quanto à rua dos Potes, na Lagoinha, quero dizer-lhe que nós temos em aprovação nos serviços um grande 
projeto de infraestruturas para a zona da Lagoinha que tem nove fases de intervenção, a primeira é a rua da 
Holanda que está para lançamento de concurso, e nas nove fases vamos intervir nas zonas consolidadas e 
nas zonas que não são AUGI. É que no final da rua dos Potes temos precisamente uma situação de 
propriedades em avos e com arruamentos que não estão ainda reconhecidos como públicos, ainda não 
houve cedência para o domínio público, faço-me entender? Digo-lhe até que o projeto das nove fases não 
integra essa rua mas integra outras como Vale de Touros, lá ao lado, é assunto para continuarmos a estudar 
porque se fosse tudo feito de uma vez era um milhão e trezentos mil euros e espero ainda que o POSEUR – 
Programa Operacional de Sustentabilidade Eficiência e Uso dos Recursos, aliás a AIA - Associação 
Intermunicipal de Água da Região de Setúbal acabou de tomar posição sobre isso, reveja os critérios sabe 
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porquê? Porque fazer saneamento e remodelação de águas em zonas destas de baixa densidade, e 
dispersas, não podemos concorrer, só podem concorrer aglomerados de cinquenta mil pessoas ou 
agrupando três concelhos. Enquanto houver financiamentos desta natureza, que estão a ser feitos para 
sistemas privados e para grandes centros urbanos, os municípios que têm maior dispersão geográfica e 
querem infraestruturar o seu território serão sempre os mais penalizados porque vão ter que fazer isso sem 
quaisquer fundos comunitários. Foi por isso que todos os municípios da AIA tomaram posição e têm uma 
reunião pedida ao Sr. Ministro da tutela sobre este assunto, este aviso não serve as necessidades de 
infraestruturação que ainda existem no país a não ser que queiramos apenas remodelar Lisboa, Seixal, 
Almada, Barreiro e pouco mais porque está ali tudo junto. 

Estacionamento para deficientes a clínica basta solicitar, e temos que ter a garantia que não é uma situação 
de parque privativo para deficientes que é outro, o regulamento e a lei diz como é que é e coloca-se. 

O Sr. Membro da Assembleia Bruno Grazina tem razão, a informação é sempre pouca, às vezes não chega a 
horas e às vezes as coisas nos sites não chegam, e os papelinhos, e as distribuições, enfim, e às vezes se 
fazemos de mais também pode ser entendido de outra forma. O que lhe posso garantir é que as obras que 
estamos a fazer estavam programadas, as empreitadas têm prazos, há faseamentos que correspondem 
àquilo que está planificado e outros, por infelicidade nossa, nem podem ser feitos mais cedo. Posso dizer-lhe 
que há empresas a adiarem sucessivamente a assinatura dos contratos e as consignações porque nunca 
tiveram tanto trabalho e as coisas acontecem, olhe se é por questões eleitoralistas eu preferia ter as obras 
todas prontas em julho não vou cortar a água às pessoas a trinta de agosto como aconteceu. Se é por 
questões eleitoralistas devo ser louco, devo ter perdido votos e ameaçaram que me davam uma tareia. As 
coisas aconteceram não foi porque nós quiséssemos que fosse assim, aquilo que teve que acontecer naquela 
altura mas vai haver muita obra até final do ano e no início do próximo ano porque estas obras não vão 
parar porque se estão contratualizadas vão acontecer no território, mas vamos procurar melhorar a 
informação. 

Superfícies comerciais na Quinta do Anjo, dado que a EN 379 dei-lhe a má notícia mas a responsabilidade 
não é minha, há, de facto, a existência de uma nova superfície comercial para a Quinta do Anjo. Está em 
consulta a entidades, tem um PIP (Pedido de Informação Prévia) favorável já há muito tempo, não sei se vai 
avançar ou não, porque abriram outras antes, não lhe sei dizer o ponto de situação porque ainda só 
estamos no PIP que está válido e que foi renovado, vai sendo renovado porque tem a validade de um ano, 
faço-me entender?  

Quanto à iluminação pública, confirma-me o Sr. Vereador que estas questões foram transmitidas à EDP, que 
está um bocadinho como a AMARSUL nestas alturas não sei porquê toda a gente se atrasa é tudo a 
contribuir para e a EDP não está a cumprir o plano de investimentos que contratualizou connosco e com o 
Sr. Vereador, está atrasada numa série de obras que disse que fazia, até na reparação e substituição de 
luminárias tirando agora a iluminação LED que veio aí com o contrato de concessão e que não é nada, de 
vinte e três luminárias que temos no concelho metem oitocentas, por este andar daqui a uns anos isto é 
sempre a faturar e a fatura continua a aumentar, nunca mais conseguimos poupar, porque a iluminação LED 
nunca mais chega a todo o lado. Para além de se estarem a portar mal agora, também, a AMARSUL nos 
despejos dos ecopontos, também, com greve à vista e tudo não sei o que isto vai dar. Com a EDP e 
AMARSUL andamos sempre à aborrecer-nos, mas a isto não será estranho a privatização da AMARSUL ao 
grupo SUMA que acha que foi mais importante distribuir seis milhões de euros de dividendos do que investir 
em duas pessoas por camioneta, uma para recolher os ecopontos e outra para varrer, não fica lá para 
depois alguém varrer, ou aumentar a periodicidade de recolha ou cumprir aquilo que se comprometeram a 
fazer, até dois mil e dezassete e agora até dois mil e vinte, que é colocar mais ecopontos, baixar o rácio por 
habitante, etc., etc., e vamos ver se o país vai conseguir cumprir as metas se não houver da parte dos 
sistemas multimunicipais uma política de maior proximidade desta infraestrutura que são os ecopontos e as 
ilhas ecológicas para os nossos munícipes. 

Disse, Sra. Presidente.” 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada, Sr. Presidente. 
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Tinha aqui um último pedido de intervenção, que entretanto surgiu, por parte do Sr. Membro da Assembleia 
Fernando Baião, Presidente da Junta de Freguesia de Palmela.” 

 

O Sr. Fernando Baião da CDU: 

“Se me dá licença eu queria, também, fazer aqui uma pergunta ao Sr. Presidente.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Sim, se faz favor.” 

 

O Sr. Fernando Baião da CDU: 

“Então quero começar por cumprimentar a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, a digníssima Mesa, o 
Sr. Presidente da Câmara, os Srs. Vereadores, os Srs. Membros da Assembleia Municipal, comunicação 
social, técnicos da Câmara Municipal e público aqui presente. 

Sr. Presidente, eu queria que o senhor me dissesse aqui, se faz favor, se souber alguma coisa, como é que 
está o saneamento nos Brejos do Assa. 

Obrigado.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito bem. 

Então Sr. Presidente, peço desculpa, pensei que era só para uma intervenção de natureza diferente.” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Muito obrigado, Sra. Presidente. 

Bem, nós tivemos a preocupação até de replicar uma informação que começou a ser distribuída na semana 
passada, quanto a nós tarde, e já tínhamos dado nota logo após a constituição da nova SIMARSUL, do novo 
conselho de administração, que voltou a ser SIMARSUL. Reunimos em junho e nessa altura já a Sra. 
Vereadora, que procurou saber o estado das obras das estações elevatórias que estavam em curso e qual a 
era a previsão de entrada em funcionamento do sistema, disse que é importante fazer uma informação à 
população. Nós estivemos lá ainda com a anterior administração, quando foi o relançamento do concurso 
foram criadas expectativas, passaram quase dois anos as obras das estações elevatórias estão concluídas, e, 
então, é nessa reunião que a SIMARSUL, talvez por inexperiência dos novos administradores nomeados por 
parte do grupo EGF ou não estando ainda informados da obra, descobriram que para as estações elevatórias 
entrarem em funcionamento que era necessário um posto de transformação elevado. A EDP respondeu, em 
junho, que o posto de transformação poderia demorar um ano a ser colocado. Nós fizemos diligências junto 
do Eng.º Vítor Fernandes, da EDP, e ele comprometeu-se a priorizar aquela obra junto das empresas que 
trabalham com a EDP. Antes do Sr. Eng.º Vítor Fernandes ir de férias, que foi no início de setembro, 
informou-me que a obra estava praticamente concluída e somos nós que dizemos à SIMARSUL que a obra 
está quase concluída e digam-nos quando é que isto entra em funcionamento. Fomos surpreendidos pelo 
comunicado da semana passada, já nem estávamos à espera de comunicado nenhum, estamos à espera é 
de levar sempre porrada porque vamos lá falar com as pessoas e as pessoas acham que a Câmara é que 
não quer ligar, o investimento está feito desde dois mil e dez, setecentos mil euros, à espera de podermos 
ligar a quem somos obrigados a entregar para tratamento, que fala que em início de outubro as obras 
estarão concluídas. Se tudo estiver pronto da parte do município em oito dias o sistema fica ligado, portanto, 
não vai ser antes das eleições Sr. Presidente mas há-de ser no mês de outubro.” 
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A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigado, Sr. Presidente.  

Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Palmela tinha pedido para usar da palavra, ainda mantém o pedido? 

Sim? Se faz favor.” 

 

O Sr. Fernando Baião da CDU: 

“Muito obrigado, Sra. Presidente. 

Srs. Membros da Assembleia Municipal está a aproximar-se o fim, é a última Assembleia Municipal que 
temos e eu quero aqui registar estes doze anos que estive aqui nesta casa, na casa da democracia de 
Palmela, onde aprendi muito convosco, doze anos de aprendizagem, saio daqui mais rico e ficarei em 
Palmela, com certeza, e quero aqui desejar a todos as maiores felicidades pessoais e profissionais, 
obviamente não políticas, como compreendem, não é, e que sejam felizes porque eu também vou fazer os 
possíveis para isso. 

Muito obrigado.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito obrigada, Sr. Presidente da Junta. 

Sras. e Srs. Membros da Assembleia, vamos terminar por aqui este período de antes da ordem do dia e vou 
dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para informação no âmbito da ordem de trabalhos e do primeiro 
ponto pedindo para, se possível, sintetizar.” 

 

 

Período da Ordem do Dia 

 

PONTO UM – Informação do Presidente da Câmara acerca da atividade municipal, de 
acordo com o disposto na alínea c) n.º 2 do art.º 25.º, da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Este foi um período em que houve muito trabalho sobretudo na preparação ou antecipação do ano letivo, 
arrancaram grandes obras de requalificação e beneficiação do parque escolar, mas também a preparação diz 
respeito ao planeamento e organização dos apoios socioeducativos, transportes, refeições e ação social 
escolar. E nesta matéria dizer que também foi possível, este ano, contar com mais uma sala do pré-escolar 
no agrupamento José Maria dos Santos. 

Depois na área das infraestruturas, foi concluída a empreitada de execução dos espaços exteriores do 
loteamento da Graúda, aqui, também, como tinha referido há pouco na área do saneamento, foram 
concluídos os projetos de infraestruturação da Lagoinha, estamos a falar da aprovação dos projetos e alguns 
deles têm que ser aprovados, também, pelas Infraestruturas de Portugal porque a ligação aos emissários e 
estações elevatórias da SIMARSUL obriga à utilização do canal da EN 379-1. 

Destaca-se, também, quanto às redes de abastecimento de água várias intervenções e a mais significativa 
foi nas ruas de Pinhal Novo mas, também, outras que estão a decorrer em Quinta do Anjo, a adjudicação 
das infraestruturas das ruas José Afonso e dos Limoeiros, no Bairro Alentejano, e empreitada que está a 
arrancar da infraestruturação da Rua da Holanda, na Lagoinha, a arrancar o concurso mas houve aprovação 
destes procedimentos todos.  
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Depois concluiu-se a zona envolvente ao Sobreiro de Águas de Moura, está a decorrer o arruamento da 
Terra do Pão. 

No plano da Cultura, é um período de intensa atividade movimento associativo mas, também, do município 
são muitas festas locais, muitas iniciativas de Verão, é um apoio financeiro e logístico muito grande, é um 
esforço muito grande para o município, é mais de uma centena de iniciativas dos vários domínios artísticos, 
que não vou aqui citar, mas aquelas que foram, sobretudo, contabilizadas em espaços e com ingressos 
contam 5700 presenças. O destaque, naturalmente para o do Dia do Concelho, e para a Sinfonia Palmela, 
essa obra prima de Jorge Salgueiro. 

Depois também foi o período do Festival Internacional de Gigantes, das festas todas Pinhal Novo, S. Pedro 
de Marateca, Olhos de Água, Valdera, Escudeira, Festa das Vindimas, White Party Noites na Fonte, em 
Águas de Moura, enfim, isto tudo junto deu dezenas de milhares de visitantes que estão no relatório.  

No Castelo, suas obras importantes e uma importantíssima mas que ainda não foi possível pôr na rua 
porque, ainda esta semana, houve várias reuniões com a Direção Geral do Património Cultural. Foi concluída 
a recuperação dos terraços da Casa Capelo, e, entretanto, estão a decorrer as obras de recuperação dos 
terraços da Praça de Armas. Ficou concluído o projeto de execução da intervenção de natureza estrutural 
para evitar derrocadas nas encostas do Castelo, a tal obra estruturante, mas os outros projetos de 
paisagismo, etc., é isso que continua a ser tratado com a Direção Geral do Património Cultural.   

Depois foi, também, um período de produção de conteúdos, projeto Almenara e da formação para a 
comunidade, Feira Medieval, Dia Internacional da Arqueologia, nas Grutas Artificiais de Quinta do Anjo. Não 
me estou a referir à realização da Feira estou a referir-me à formação para a Feira Medieval, porque este 
relatório vai só até final de agosto. 

Entretanto, outro dado que me parece pertinente, foi assinado o contrato com a Infraestruturas de Portugal 
para a subconcessão do piso térreo da antiga estação ferroviária de Pinhal Novo para a instalação de um 
núcleo museológico dedicado à Comunidade Ferroviária local. 

Houve a 5ª edição dos Jogos do Futuro, houve a 1ª Festa do Desporto e da Saúde, numa organização do 
Município, Palmela Desporto EP e movimento associativo. Houve também desenvolvimento dos Programas 
de Desenvolvimento de Atletismo, Ciclismo e Ginástica, provas desportivas de relevo como o Pinhal Novo 
Night Run, o Palmela Run, a II Festa da Ginástica e o XXI Sarau da Sociedade Recreativa e Cultural do Povo 
do Bairro Alentejano), uma etapa da Volta a Portugal em Bicicleta, enfim, também o Deporto deu aqui 
alguma dinâmica e atratividade ao território. 

Depois, muitas intervenções de beneficiação de pavimentos, desmatações, etc., que estão no relatório. 
Dezenas de ruas das cinco freguesias foram também objeto de intervenções por administração direta e 
depois há uma série de arruamentos concluídos, rua da Escola e estrada do Gado, em Olhos de Água (troço 
1), o mesmo na rua dos Leandros, em Lagoa do Calvo, e rua Joaquim Gomes Romão e trabalhos de 
repavimentação na Estrada Municipal 533, à saída de Poceirão, e estão em curso a azinhaga Mata Mouros 
(2ªfase), em Brejos do Assa, e a rua 5 de Outubro (2ª fase), no Bairro do Pinheiro Grande, artérias na zona 
sul de Pinhal Novo e outros que estão em procedimento. 

No plano do Turismo voltou a registar-se, com os dados da Entidade Regional de Turismo de Lisboa (ERTL), 
crescimento na procura turística do concelho. Entre as iniciativas de promoção e animação turística, neste 
período, destacam-se Palmela – experiências com sabor!, Palmela Wine Jazz, Projeto Almenara, atenção que 
o Almenara não é só a realização do espetáculo tem visitação e formações de gente que vem de Lisboa para 
cá, isto tudo no âmbito da marca Palmela Conquista. 

No âmbito do apoio e promoção dos produtos locais e mundo rural, destacou-se o Dia da Agricultura e do 
Mundo Rural e a Feira Comercial e Agrícola de Poceirão. 

Sumariamente é isto, o resto está nas dezenas de páginas do relatório. 

Disse, Sra. Presidente.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 
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“Muito bem, Sr. Presidente. 

Então passamos de imediato ao ponto dois, alteração ao Plano Diretor Municipal no âmbito do regime 
excecional de regularização das atividades económicas, Sr. Presidente quer sumariamente dizer de que se 
trata. 

 

 

PONTO DOIS – Alteração ao Plano Diretor Municipal decorrente do Regime Excecional 
de Regularização das Atividades Económicas – Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
novembro 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Nós temos vindo a trazer, também, a este órgão a aprovação do interesse municipal na regularização de 
algumas atividades económicas no nosso território, e diz este regime excecional que nos casos em que há 
deliberação favorável, ou favorável condicionada, na conferência decisória, que é a entidade que reúne, a 
entidade que licencia a atividade que nem sempre é a mesma que a CCDR, os regimes da REN, os regimes 
da RAN, enfim, a concertação com todas as entidades que dão parecer, e que tenha por pressuposto a 
desconformidade com instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares a entidade competente 
deve promover a alteração, revisão ou elaboração do instrumento de gestão territorial no sentido de 
contemplar a regularização do estabelecimento ou exploração sem prejuízo, depois, no disposto de outra 
legislação. O que é que isto significa? Não é necessário estar à espera do processo de revisão do PDM, que 
está em curso, isto atrasa sempre um bocado e confunde mas tem que ser mais rápido. 

Considerando que este regime citado da alteração também está dispensado de avaliação ambiental, a 
legislação prevê que nestes casos não se faça avaliação ambiental estratégica porque isso é feito para um 
plano grande para todo o território, propõe-se para resolver nestes casos os processos que já tiveram 
deliberação favorável, ou favorável condicionada, as seguintes alterações ao Plano Diretor Municipal:   

- Alteração do regulamento, com nova disposição específica que passa a ser o artigo 33º-A - Regime 
Excecional de Regularização das Atividades Económicas, que passa a integrar a nova Secção 5 do Capítulo II 
existente na estrutura do regulamento e que está anexo à proposta; 
 
- Alteração das peças desenhadas dos elementos fundamentais do PDM, lá está para resolver esta meia 
dúzia de casos é necessário fazer cartografia de novo para cada um deles, cartografia para a Planta de 
Ordenamento, Planta de Condicionantes e Plantas de Delimitação dos Perímetros Urbanos de várias 
localidades com a introdução da identificação das atividades económicas que devem lá ficar especificadas e 
que foram objeto do pedido de reconhecimento do interesse público municipal, de acordo com o referido no 
n.º 1 da proposta de regulamento; 
 
 - Introdução no regulamento do Anexo IV, que também está anexo à proposta e que foi distribuído, que é a 
listagem dos pedidos entretanto aprovados pela Assembleia Municipal, e que vão ter esta possibilidade de 
regime de alteração ao PDM.  
 
Disto isto, estou disponível para as questões que entendam colocar mas depois de termos aprovado, por 
unanimidade, estas questões este é um passo seguinte ainda de muito trabalho técnico, muita discussão, 
muita burocracia, mas que pode ser este passo que venha, também não é certo, a concluir pela legalização 
dessas atividades. 

Disse.” 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Sras. e Srs. Membros da Assembleia, alguma questão sobre a proposta? 

Não havendo, vamos votar.” 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com 28 votos a favor 
(16 da CDU, 6 PS, 2 do PPD/PSD.CDS-PP e 2 do BE). Aprovado em minuta. 

 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“A seguir Sr. Presidente, Regulamento e Tabela de Taxas do Município uma pequena alteração.” 

 

 

PONTO TRÊS – Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Palmela – alteração 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Vou tentar resumir também o que se está a propor e dar algumas explicações porque isto é muito artigo e 
muito regulamento. 

Por uma questão de procedimento e economia processual e financeiras, dado que isto das publicações em 
Diário da República têm os seus custos, juntamente com a proposta de reduções de taxas devidas pela 
realização de operações urbanísticas de construção, legalização, reabilitação de edifícios destinados a 
habitações e construções de apoio, quando sejam utilizadas soluções de energias renováveis e eficiência 
energética, propõe-se que se façam, também, ajustes que entretanto foram considerados necessários no 
regulamento e tabela de taxas municipais. 

O leitmotiv desta proposta de alteração foi criarmos aqui um conjunto de incentivos para quem tenha 
habitações e construções mais eficientes, mas aproveitando este processo propõe-se, também, no caso das 
informações prévias criar uma nova taxa mais reduzida, são pretensões, às vezes, que quando entram ainda 
nem sequer têm projeto mas apenas pedido de viabilidade e não se justifica pagarem tanto á cabeça. Se 
vierem já com outro tipo de instrução a análise é mais complexa e aqui propõe-se uma redução. 

No caso das certidões propõe-se desdobrar, criar duas, uma taxa que só é devida quando a certidão é 
emitida mas quando a pretensão é indeferida ou a pessoa vem a desistir, às vezes, não paga nada ao 
município e houve um imenso trabalho desde deslocações da equipa da fiscalização técnico-local, análise 
processual, etc., ou seja há gente que depois de ter o indeferimento não paga o trabalho, que aliás as taxas 
visam pagar esse trabalho, e desdobra-se: um valor para quem tem indeferido e um valor para quem tem a 
certidão, é feita essa diferenciação. Há uma fixa pelo trabalho e há uma variável pelo custo/benefício, é esta 
a lógica dos regulamentos e tabela de taxas. 

Depois uma outra alteração para emissão de aditamentos a alvarás de loteamento, cria uma taxa fixa 
específica para os aditamentos aos alvarás de menor valor. Em nosso entender tem que ser de menor valor 
porque não é o mesmo que emitir os alvarás iniciais e aqui também se discrimina positivamente estes 
pequenos aditamentos que, às vezes, são necessários senão tinham que pagar tal e qual como se fosse um 
alvará inicial. 

Depois as tais reduções de taxas de dez, vinte e quarenta por cento, consoante os casos, das tais 
construções que estão a contribuir para o plano de ação de energia sustentável do município que servem de 
estímulo para comportamentos e opções pelos particulares mais conscientes no que respeita a matéria de 
eficiência energética e energias renováveis nos seus processos de licenciamento. Com isto pretende-se 
reduzir o valor das taxas, como disse, para edifícios destinados a habitação e construções de apoio quando 
sejam utilizadas soluções de energias renováveis e eficiência energética existindo uma graduação das 
reduções consoante a classificação energética a atingir. Penso que já o havíamos feito para as empresas, 
não foi?, no âmbito do projeto Tecnoempresas e agora estamos a fazê-lo, também, para particulares. 

São estas quatro/cinco, na prática, alterações que propomos. 
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Disse, Sra. Presidente.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

Sras. e Srs. Membros da Assembleia, alguma questão sobre a proposta? 

Não havendo, vamos votar.” 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com 30 votos a favor 
(18 da CDU, 7 PS, 3 do PPD/PSD.CDS-PP e 2 do BE). Aprovado em minuta. 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Ponto seguinte, Sr. Presidente.” 

 

 

PONTO QUATRO – Regulamento de Atividade de Transporte de Aluguer em Veículos 
Ligeiros de Passageiros – Transporte em Táxi 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Trata-se do Regulamento de Atividade de Transporte de Aluguer em Veículos Ligeiros de Passageiros – 

Transporte em Táxi. O nosso regulamento estava a precisar de uma revisão, e de alguma atualização, nós 
no âmbito do Conselho Municipal de Mobilidade e falando, também, com as associações representativas do 
setor haviam sido carreadas sugestões e questões pertinentes, e no prazo da apreciação voltámos a 
rececionar sugestões formalmente da ANTRAL e BRVIP – Transporte de Passageiros Lda., que mereceram 
da parte dos serviços técnicos da autarquia a devida análise e ponderação, e que deram origem e alterações 
ao texto da proposta de regulamento, sem pôr em causa os propósitos assinalados, que são concretamente: 

- Simplificação administrativa, dispensando algumas formalidades e documentos em sede de processo de 
licenciamento, nos termos da lei, isto para agilizar os processos;  

- O aperfeiçoamento formal; 

- E a alteração mais substancial é a omissão do contingente concreto, locais e regimes de estacionamento, 
que antes estavam anexos ao regulamento, mas que, nos termos da lei, estes não têm que estar no 
regulamento e não têm que ser deliberados em Assembleia Municipal têm ser decididos por deliberação da 
Câmara, sem necessidade de inclusão do regulamento, o que torna o processo muito mais rápido mais 
simples e económico. 

Em todo o caso, devo dizer que também estas questões dos contingentes, do regime de estacionamento, se 
é fixo, se é condicionado, se é livre, está a ser profundamente discutido no âmbito do Conselho Municipal de 
Mobilidade com os operadores que têm representação no nosso território. Trata-se aqui de um 
aperfeiçoamento, não mexe em contingentes, não mexe nada disso, é apenas um aperfeiçoamento, na 
minha perspetiva formal do nosso regulamento. 

Disse, Sra. Presidente.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito bem. 

Sras. e Srs. Membros da Assembleia, alguma questão? Votamos então?  
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com 30 votos a favor 
(18 da CDU, 7 PS, 3 do PPD/PSD.CDS-PP e 2 do BE). Aprovado em minuta. 

 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Sr. Presidente, ponto cinco, Regulamento do Projeto Ecoempresas.” 

 

 

PONTO CINCO – Regulamento do Projeto Ecoempresas 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Estes incentivos ao setor empresarial são, de facto, determinantes, tanto mais porque são as empresas que 
mais contribuem, até nos termos das análises que são feitas ao observatório energético de cada município, 
para os consumos. Às vezes até é bom sinal, havendo mais consumo energético é sinal que há mais 
indústria, que há mais emprego, que há mais gente a trabalhar, porque quando houve aí a crise baixou logo 
o consumo de energia.  

Aqui o que se pretende é que, de facto, as empresas que tenham práticas que reduzam consumos 
energéticos e emissões de CO2 utilizando, naturalmente, energias renováveis que também aumentem a 
eficiência hídrica e a redução de consumo de água, e atenção que há empresas que têm grandes consumos 
felizmente, por um lado, e infelizmente, por outro, por questões de faturação não consomem à Câmara 
porque têm sistemas autónomos mas, ainda assim, estão a explorar um aquífero que é de todos e têm que 
ser comedidas no uso racional da água, aquelas que também utilizem transportes coletivos ou modos de 
mobilidade suave ou condução ecológica nos seus trabalhadores, devo dizer-vos que há países em que, por 
exemplo, as questões da mobilidade e dos transportes públicos são pagos através de contributos das 
empresas de um imposto específico por causa da mobilidade dos seus trabalhadores e quanto mais 
transporte público houver, até dedicado e específico de cada empresa, também têm mais reduções e nós 
vamos um bocadinho nessa lógica.  

Com estes pressupostos, o que se pretende é criar mecanismos de discriminação positiva que possam levar 
à redução de taxas urbanísticas para empresas que tenham estas práticas. 

Disse, Sra. Presidente.” 
 
 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito bem. 

Sras. e Srs. Membros da Assembleia, questões? Não havendo, votamos.” 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com 30 votos a favor 
(18 da CDU, 7 PS, 3 do PPD/PSD.CDS-PP e 2 do BE). Aprovado em minuta. 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Sr. Presidente, proposta seguinte.” 
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PONTO SEIS – Regulamento Municipal de Apoio a Projetos Socioeducativos 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Os apoios a projetos socioeducativos nos últimos anos, quando houve a suspensão do anterior 
regulamento, têm sido concedidos essencialmente em apoios logísticos, transportes, materiais e cedências 
de instalações, entre outros, não deixou de haver apoios a projetos socioeducativos mas, ainda assim, a 
atribuição, também, de apoios financeiros importava retomar esta prática que o nosso município teve há 
muitos anos. 

O município considera essencial apoiar entidades e organismos legalmente constituídos em atividades de 
natureza social, cultural, educativa, colocando os recursos locais ao serviço das crianças e dos jovens e 
garantindo a sua formação, valorizando a troca de saberes e as aprendizagens formais e informais.  

O apoio aos projetos socioeducativos dos estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública e 
solidária e do ensino básico e secundário da rede pública, que permita o desenvolvimento de abordagens a 
partir da escola para a comunidade, integrando a administração do território, as instituições, os agentes 
locais e as pessoas, estão aliás evidenciados nos princípios de Projeto Educativo Local (PEL), e implica o 
reforço da colaboração do município na promoção dos percursos de educação.  

O regulamento integra contributos dos parceiros do Conselho Municipal de Educação, das IPSS’s com 
valência de infância, aquelas que têm pré-escolar apesar de não serem públicos dão uma resposta pública 
sendo entidades particulares e, também, têm cabimento neste regulamento, e o que se pretende é prestar 
um apoio equitativo ao desenvolvimento de ações dos estabelecimentos de ensino, articuladas com os 
Projetos Educativos de Escolas / Projetos Pedagógicos (PEE/PP) e Planos de Atividades / Ação (PA). Isto, 
depois, há a atribuição de xis apoios por agrupamento porque os projetos têm que ser apreciados, 
validados, candidatados dentro do próprio agrupamento. 

Pensamos que este regulamento é um bom instrumento e que é um princípio para se retomar este apoio, 
devidamente transparente e legal, de acordo com os critérios de apreciação dos projetos e que podemos vir 
no futuro a ampliá-lo se tivermos condições financeiras para tal. 

Disse, Sra. Presidente.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada, Sr. Presidente. 

Sras. e Srs. Membros da Assembleia, questões? Não havendo, votamos.” 

 

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

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Ponto sete, Sr. Presidente.” 

 

PONTO SETE - Regularizações prediais por desafetação do domínio público municipal e 
afetação ao domínio privado 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“O Município impulsionou, ao longo dos últimos dois anos, um vasto conjunto de regularizações prediais, 
foram identificadas, outras mais simples que já estão resolvidas, três situações (que envolvem um total de 
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quatro equipamentos) cujo tratamento impõe que se proceda à respetiva desafetação do domínio público. 
Estamos a referir-nos, nomeadamente, à Biblioteca Municipal e Mercado Municipal do Pinhal Novo, depois, 
também, ao Mercado Municipal de Palmela, que está parcialmente integrada em domínio público e domínio 
privado municipal, e o antigo quartel da GNR de Palmela que está integralmente situado em domínio público 
municipal. 

São questões de regularização cadastral e aspetos que ao longo dos anos os edifícios estavam em uso, são 
nossos, não há problemas mas temos, de facto, que arrumar este assunto. No caso de Pinhal Novo até foi 
necessário recuperar documentação muito antiga com os antigos proprietários, estou a lembrar-me da 
família Posser de Andrade Vilar, mas, felizmente, foi possível reconstituir todo o processo e estas 
regularizações são indispensáveis para que no futuro não venha a haver problema nenhum. 

Eu estou a tentar resumir as propostas para não vos maçar com outras coisas. 

Está o Sr. Vereador a recordar-me que neste mandato temos procurado regularizar muitas coisas neste 
domínio, a tal não será alheio o facto de termos conseguido, lá está, uma prestadora de serviços especialista 
nesta área e que tem permitido regularizar já quase duas dezenas de situações e fica o património do 
município todo, também, devidamente legalizado e cadastrado.”                       

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito bem. 

Então Srs. Membros da Assembleia, questões? Não havendo, votamos.” 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com 30 votos a favor 
(18 da CDU, 7 PS, 3 do PPD/PSD.CDS-PP e 2 do BE). Aprovado em minuta. 

 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Sr. Presidente, sugiro que faça a apresentação em conjunto dos dois pontos seguintes.” 

 

PONTO OITO – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento no 
âmbito do regime excecional de regularização, aprovado pelo Decreto-lei n.º 
165/2014, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2016, de 
19 de julho – Reqte: Adriano Manuel Rodrigues Brites; Proc.º E-607/89; Local: 
Carregueira 

 
PONTO NOVE – Interesse público municipal na regularização do estabelecimento no 
âmbito do regime excecional de regularização, aprovado pelo Decreto-lei n.º 
165/2014, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2016, de 
19 de julho – Reqte: Sociedade Agrícola António Diogo, Lda; Proc.º E-824/99; Local: 
Aceiro José Camarinho – Fonte da Vaca 
 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Vou tentar fazer apresentação dos dois, são pedidos de reconhecimento de interesse público municipal 
também submissíveis ao regime excecional de regularização de atividades de estabelecimentos que se 
encontram em desconformidade com os instrumentos de gestão territorial ou condicionantes de uso do solo. 

Houve, como sabeis, uma prorrogação deste regime e houve, também, um alargamento do seu âmbito de 
aplicação a outras atividades comerciais e construções que inicialmente não estava previsto. 
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No caso da proposta número oito, estamos perante da extensão da área do pedido que já havíamos aqui 
apresentado, ou seja foi aprovado aqui um pedido mas, entretanto, há uma ampliação da área e, por isso, 
vem de novo à Assembleia Municipal e que se justifica pela prorrogação do prazo de vigência do diploma. 

A proposta nove é a primeira vez que é feito o pedido de reconhecimento de interesse público municipal e 
há aqui uma questão que devem ter reparado, é que o prazo para o regime já expirou e, de facto, houve 
processos que não tendo dado entrada no município atempadamente deram entrada na entidade 
coordenadora e como a entidade coordenadora aceitou o município trá-los aqui para obterem este 
reconhecimento. Também não há aqui, como deveis calcular, nem podia haver nenhuma infração de 
procedimento legal. Neste caso é a DRAPLVT, porque deu entrada dentro do prazo em vigor do diploma não 
houve foi tempo de vir à Assembleia em tempo útil porque na Câmara também havia dado entrada embora 
faltasse alguns documentos, recordo-vos que a nossa última Assembleia foi no final de junho e nessa altura 
havia quem ainda não tivesse tudo pronto. 

São questões do nosso território que nós conhecemos, são questões eu diria pacíficas mas que ainda vão 
dar muito trabalho para atingirem o objetivo, mas que é imperioso que venha ainda ao reconhecimento de 
interesse público municipal, de novo, um porque alarga a área e outro porque não veio a tempo da última 
Assembleia e no entanto entrou a tempo na entidade coordenadora que é a DRAPLVT. 

Disse, Sra. Presidente.” 

  

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada, Sr. Presidente. 

Então vamos votar as propostas oito e nove, individualmente, Srs. Membros da Assembleia.” 

 

Submetida a proposta número oito a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com 30 
votos a favor (18 da CDU, 7 PS, 3 do PPD/PSD.CDS-PP e 2 do BE). Aprovado em minuta.  

Submetida a proposta número nove a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com 30 
votos a favor (18 da CDU, 7 PS, 3 do PPD/PSD.CDS-PP e 2 do BE). Aprovado em minuta. 

  

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

“É uma declaração de voto, sobre estas propostas que votámos favoravelmente, no pressuposto dessa 
conclusão que o Sr. Presidente tirou sobre a apresentação ao organismo se bem que, juridicamente, na 
Assembleia a votação já não vem em prazo.”  

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“É o procedimento que o organismo está a adotar com todos os outros municípios.” 

 

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

“Mas, se calhar, o mais indicado seria a prorrogação do prazo de vigência. Eu acho que o executivo 
municipal deve aconselhar isso ao órgão superior, porque às vezes, também, cometem alguns erros.” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“Possivelmente teremos de solicitar isso até para estes processos que já aprovámos, porque em dois anos 
não vão conseguir tratar dos assuntos que estão por tratar. Está aqui trabalho para muitos anos destas 
empresas.” 
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A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito bem. 

A sua declaração de voto foi no sentido de que aprovaram, com? 

 

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

“Foi no sentido de que aprovamos baseado nessa justificação que o Sr. Presidente referiu considerando, no 
entanto, que aqui a votação é sempre fora do prazo da vigência do diploma e, portanto, consideramos que o 
mais correto é o alargamento da data do diploma sob pena de ele não estar em vigência quando fazemos a 
votação, o que será uma clara ilegalidade do nosso ponto de vista. É justificar esse sentido de voto.” 

 

O Sr. Presidente da Câmara: 

“É, de facto, uma questão de explicação jurídica. Trata-se de trazer um elemento instrutório, tal como nos 
processos em tribunal pode ser colocado no processo a posteriori e, de facto, este ato a entidade 
coordenadora aceitou e é isso que tem estado a fazer. Acho que é numa lógica de não excluir estes que 
chegaram quase fora do tempo de controlo da prova. Pronto, eu deixo isso para os juristas.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Sim senhor, está justificado. 

Pronto, então, quem quiser uma nota final muito rápida, havia um pedido de intervenção da parte do Partido 
Socialista, Raul Cristóvão.” 

 

O Sr. Raul Cristóvão, do PS: 

“É muito rápido, Sra. Presidente, muito obrigado. 

É só para deixar aqui uma saudação pela forma como decorreu este mandato, os quatro anos, e desejar a 
todos e a todas, os que nos vamos, ou não, encontrar aqui em qualquer uma das funções, que continuemos 
a defender aquilo que todos nós aqui fizemos durante estes quatro anos que são os interesses de Palmela e 
do concelho e a partir daí acho que as divergências e o contraditório é sempre positivo, melhora-nos a 
todos, melhora a política para o concelho e deixar um voto de agradecimento a todos e a todas na pessoa 
da Sra. Presidente pela forma como estes trabalhos decorreram nestes quatro anos. Muito obrigado. 

À Sra. Vereadora Adília que nos vai deixar, com a sua experiência e com a sua combatividade, mas também 
com a sua seriedade e serenidade, pessoa sensível e sentida nas afirmações que faz, queria-lhe deixar um 
voto de grande agradecimento por ter podido partilhar consigo, aqui, momentos muito importantes, não só 
aqui mas também lá fora, e desejar-lhe as maiores felicidades. Acho que é uma das pessoas que, também, 
nos marcou definitivamente nestes anos que por aqui andámos. Muito obrigado e as maiores felicidades na 
sua vida futura.”  

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito obrigada, também, muito bem. 

Tem a palavra Rosa Pinto, por favor.” 

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

“Eu da Vereadora Adília não me despeço porque além de sermos as duas alentejanas, habita na minha 
freguesia e é candidata à Assembleia de Freguesia, portanto, posso dizer até breve e despeço-me daqui 
efetivamente. 
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Ao Sr. Presidente da União das Freguesias de Poceirão e Marateca também quero desejar as maiores 
felicidades e a todos os que não fazem parte das listas da Assembleia Municipal. Embora tenhamos tido 
muitas vezes divergências políticas e considerando que podemos trabalhar ainda mais e melhor, mesmo na 
condução das Assembleias, na gravação, na chegada aos munícipes e noutras coisas que estão nas nossas 
propostas, e que foram aqui aprovadas em Assembleia, penso que o futuro é para ser melhor e desejar as 
nossas saudações e votos de boas concretizações para todos onde quer que estejam e para onde quer que 
vão. 

E é só.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Obrigada. 

Tem a palavra Raul Cristóvão.” 

 

O Sr. Raul Cristóvão do PS: 

“Não queria deixar aqui um abraço solidário ao meu benfiquista de estimação, Fernando Baião, que vai 
deixar a Junta de Freguesia de Palmela, um grande abraço e um grande bem h ja para as suas atividades 
futuras e deixa lá o Sporting ganhar desta vez. 

Muito obrigado.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“Tem a palavra o Bloco de Esquerda.” 

 

O Sr. Carlos Oliveira do BE: 

“Quero dizer que estive a ouvir com atenção, há bocado, as recomendações que fizeram e eu, como 
candidato a Presidente da Câmara, se o povo me eleger como Presidente da Câmara tomarei nota das 
vossas questões e procurarei resolvê-las em tempo útil. 

Agora mais a sério, foi para mim uma experiência enriquecedora e gratificante poder estar aqui ao longo 
destes quatro anos convosco, apesar das diferenças ideológicas que temos, aprendi, também, a respeitar as 
diferenças de opinião de cada um e isso para mim tornou-me uma pessoa mais tolerante em certos aspetos. 

Obrigado.” 

 

A Sra. Presidente da Mesa: 

“As despedidas não são individuais, pois não? Isso é lá fora.” 

 

O Sr. Carlos Vitorino do PPD/PSD.CDS-PP: 

“Eu gostava, também, de fazer a minha despedida individual porque apesar de estarmos em coligação, e 
continuarmos em coligação, somos partidos diferentes e, também, por vezes temos diferenças de opinião tal 
como aqui na Assembleia expressámos sempre esta dicotomia muito positiva, agora é momento também de 
me despedir mas como diria alguém, com quem eu vou jantar amanhã, vou continuar a andar por aí e não 
aqui deste lado mas, certamente, continuarei a aparecer. A todos aqueles que comigo trabalharam e todos 
aqueles que participaram nestes órgãos, com divergências, com discussões, com tudo isso, desejo-vos um 
grande bem-haja porque isso é que é a democracia. 

Disse.” 
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A Sra. Presidente da Mesa: 

“Muito obrigada, também. 

Bem, não havendo outros pedidos de intervenção eu queria também terminar esta sessão não sem antes 
recordar, fi-lo no início, mas não esquecer que a aprovação foi feita em minuta e ata surte efeitos a partir de 
agora. 

Queria justamente dizer às Sras. e Srs. Membros da Assembleia que para todos este espaço é um espaço, 
em primeiro lugar, de democracia, as Assembleias Municipais são o espaço de representação política nas 
autarquias locais que mais diretamente representa as pessoas, que mais representa enquanto órgão a 
diversidade das opiniões, das opções, das visões de cada um e acho que é legítimo dizer que é o órgão onde 
a democracia, por excelência, mais deve ser vivida e mais se deve fazer sentir. Acho que, na generalidade, 
todos temos procurado contribuir para isso, não temos evitado, tal não seria sequer compreensível, as 
divergências e as diferenças de opiniões que nos caracterizam, a democracia também é isso. Tenho pena, 
obviamente, que a Assembleia Municipal não seja um espaço em que a participação cidadã se sente mais e 
de forma efetiva, acho que é possível continuarmos a fazer melhor, e fica-me no plano pessoal.  

Como já alguém disse, não vou desejar felicidades políticas desejo felicidades pessoais, naturalmente, 
agradeço o contributo de todos para o funcionamento desta Assembleia e desejo, ainda, que até ao final 
desta campanha eleitoral todos possamos contribuir para que ela tenha níveis em que nos reconhecemos, 
em que gostamos de participar, e níveis que contribuam para o esclarecimento das populações. Acho que 
isso é muito importante apesar de cada um de nós ter a sua verdade, em cada uma das intervenções que 
faz e dos temas que aborda, mas acho que é importante termos esta preocupação. A preocupação de 
explicitar o papel das autarquias, de explicitar o papel dos órgãos em cada uma das autarquias e com isso 
procurar mobilizar a população. 

Finalmente, acho que nós temos tido uma característica aqui em Palmela que eu acho que é também um 
pouco uma certa reprodução de uma forma de estar nesta comunidade que é muito particular, onde há 
movimentos, o movimento associativo é muito forte, a cidadania em geral é forte, a representação, a 
participação das pessoas é forte, e eu acho que na Assembleia Municipal de Palmela temos conseguido ter, 
também, uma vivência aqui no coletivo que é forte e com enorme dignidade. Agradeço às Sras. e aos Srs. 
Membros da Assembleia o contributo de todos e de todas para este funcionamento. 

Queria deixar um abraço muito especial àqueles e àquelas que não sendo candidatos aos órgãos autárquicos 
em geral, e particularmente à Assembleia, não vamos ter por isso e, naturalmente, com a consequência 
natural do voto dos cidadãos, mas com aqueles que não se recandidatam não temos seguramente 
oportunidade de vir a partilhar espaços e para esses um abraço especial, o agradecimento pela vossa 
participação neste espaço.  

Permitam-me que destaque, porque acho que é justo, por um lado os eleitos que no plano dos organismos 
executivos, em concreto o executivo da Câmara Municipal mas também os executivos das Juntas de 
Freguesia, vão deixar de estar em funções autárquicas e aqui, de facto, associo-me às palavras que já foram 
pronunciadas sobre a Sra. Vereadora Adília. Obviamente, e como calculam, para além daquilo que tive 
oportunidade de lhe dizer quando deixei de ser Presidente da Câmara, hei-de ter outras oportunidades para 
lhe dizer outras coisas, na condição e no privilégio que tive de trabalhar tantos anos com ela, mas deixem-
me que aqui junte também o papel dos Presidentes de Junta que cessam funções e que, em alguns casos 
por imposição de lei e noutros casos por opção, com quem ou com os quais não nos vamos reencontrar em 
funções autárquicas. Em concreto o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Palmela que aqui usou da 
palavra, e bem, mas também o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo que aqui não está, 
porque está hoje substituído por um outro membro da freguesia e da lista, e, também, o Sr. Presidente da 
União das Freguesias de Poceirão e Marateca que não se recandidata. A todos, mas a estes quatro eleitos 
em particular e eles representam órgãos executivos onde o papel dos eleitos é muito exigente, muito 
desgastante, mas também muito determinante para a qualidade de vida das populações, a eles e a ela fica o 
meu sincero reconhecimento e um enorme, enorme abraço de amizade e de reconhecimento pelo vosso 
papel. 

Muito obrigada a todos e Viva a democracia e Viva o concelho de Palmela. 
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Até à próxima.” 

 

Não havendo mais assuntos a tratar, a Sra. Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão pelas vinte e 
três horas e vinte e três minutos do dia vinte e seis de setembro de dois mil e dezassete, 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, vinte e seis de setembro de dois mil e dezassete. 

 

 

A Presidente 

 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

O Primeiro Secretário 

 

 

 

Carlos Alberto da Silva Caçoete 

 


