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Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, nesta vila de 

Alcochete e salão nobre dos paços do concelho, pelas 21:00 horas, reuniu 

ordinariamente a Assembleia Municipal de Alcochete, presidida por Miguel Boieiro, 

encontrando-se presentes os seguintes membros: 

 

Pela CDU – Coligação Democrática Unitária: 

 

Rui Manuel da Graça Santa, Sérgio Miguel Pratas Duarte, António Luís Lucas 

Rodrigues, Paula Alexandra Ferrão Pereira, Olívia Maria Nobre Mateus da Silva, 

Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres, Fernando Manuel Catum Leiria, Ana 

Cristina Tavares de Almeida Brandão Félix Rodrigues, Rodolfo Soares Marques 

Pereira. 

 

Pelo Partido Socialista: 

 

José Luís Nunes Catalão, Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto, Pedro Sérgio Martins 

Ferreira Lavrado, Rosa Paula Saldanha de Jesus, Maria de Fátima Maduro Gregório 

Soares. 

 

Pelo Partido Social Democrata: 

 

Pedro Miguel Esteves Ludovice Nogueira e Luiz Branco Batista. 

 

Presidentes das Juntas de Freguesia: 

 

- Estêvão António das Neves Boieiro, Presidente da Junta de Freguesia de Alcochete 

(CDU), António Joaquim Gomes Almeirim, Presidente da Junta de Freguesia de 

Samouco (CDU) e António José da Silva Soares, Presidente da Junta de Freguesia de S. 

Francisco (PS). 

 

Faltaram à sessão: 

 

- Isabel Maria Pereira Alves Teixeira Ferreira Trindade, que justificou por escrito a sua 

ausência, por se encontrar ausente do concelho, tendo sido substituída por António 

César Vital Alves. 

 

- Joana Coelho Grácio Roque Lino, que justificou por escrito a sua ausência, por 

motivos de ordem profissional, tendo sido substituída por Maria Amélia Faria. 

 

Justificaram também a sua ausência, Luís Sinquenique e Arquimínio Cardoso. 

 

Todas as justificações foram aceites por unanimidade. 

 

Pelo executivo municipal encontravam-se presentes o Presidente da Câmara, Luís 

Miguel Carraça Franco e os Vereadores José Luís dos Santos Alfélua Ferreira, Paulo 

Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado, Jorge Manuel Pereira Giro, Susana 

Isabel de Freitas Custódio, António Dias dos Santos Maduro e José Navarro Lopes 

Gemas. 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Presidente da Assembleia informou sobre a distribuição da seguinte documentação: 

 

- Sobre a correspondência recebida. (Doc 1) 

- Relatório de Atividades do Presidente da Assembleia Municipal. (Doc 2) 

 

A Assembleia tomou conhecimento. 

 

 

ATAS 

 

Ao abrigo da alínea c) do nº 2 do artigo 18º do Regimento foi colocada à discussão 

a: 

 

- Ata de 28 de novembro 2012 

 

Submetida à discussão e votação, a ata foi aprovada por maioria, com 3 abstenções (por 

não terem estado presentes) e 21 votos a favor. 

 

 

- Ata de 27 de dezembro 2012 

 

Submetida à discussão e votação, a ata foi aprovada por maioria, com 4 abstenções (por 

não terem estado presentes) e 20 votos a favor. 

 

 

 

Ao abrigo da alínea d) do nº 2 do artigo 18º do Regimento registaram-se as 

seguintes intervenções: 

 

- Luiz Batista: 

 

Informou ter tido conhecimento da preocupação de alguns pais com a qualidade das 

refeições servidas nos refeitórios escolares, pelo que questionou se estas estão a cumprir 

as normas emanadas pela Direção Geral de Educação. 

 

Questionou também qual o plano de Higiene e Segurança implementado no refeitório 

do Centro Escolar de S. Francisco, bem como nos outros refeitórios sob a alçada da 

Câmara. 

 

Deu ainda conhecimento, que na zona onde reside, após o temporal que se registou no 

dia 19 de janeiro, continuam por tirar as areias da praia dos canteiros e das sarjetas, 

lamentando que o serviço de jardins não seja rentabilizado, dado que foram iniciados 

trabalhos que não foram terminados, levando a que seja necessário voltar a efetuá-los. 
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Ao abrigo da alínea f) do nº 2 do artigo 18º do Regimento registaram-se as 

seguintes intervenções: 

 

- Rui Manuel da Graça Santa, apresentou em nome da CDU, uma proposta de saudação 

sobre “Serra da Arrábida” 

 

Submetida à discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 

 

 

- Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres, apresentou em nome da CDU, uma 

proposta de moção sobre “Dia Internacional da Mulher”. 

 

Submetida à discussão e votação, foi aprovada por maioria, com 1 abstenção do PSD e 

23 votos a favor (CDU, PS e 1 PSD). 

 

 

- Fernando Manuel Catum Leiria, apresentou em nome da CDU, uma proposta de 

moção, sobre a “Lei de Atribuições e Competências e Estatuto das Entidades 

Intermunicipais”. 

 

Submetida à discussão, José Luís Nunes Catalão, propôs que também fosse dado 

conhecimento à AML e à Junta Metropolitana de Lisboa, o que foi aceite. 

 

- Presidente da Câmara: 

 

Esclareceu que a referida proposta de Lei está em sede de discussão e análise na 

Assembleia da República, a qual contempla um novo paradigma para o Poder Local 

Democrático, lamentando que, com o que este diploma implica, tenha o mesmo um tão 

curto espaço de tempo para reflexão, análise e discussão, para apresentação de propostas 

alternativas em sede da Assembleia da República. O governo com o argumento de que 

tem prazos a cumprir perante o EUROSTAT no que diz respeito à definição e 

constituição das NUTES, está a preparar-se para legislar em relação a esta matéria, o 

mais rapidamente possível. 

 

Foi com insistência da sua parte (na qualidade de vice-presidente da ANMP) que os 

grupos políticos na Assembleia da República e a presidente desta concederam mais duas 

semanas para análise e reflexão acerca destas matérias. Senão caso contrário, a 

Assembleia da República já teria aprovado este diploma, assim como o modelo de 

criação de áreas metropolitanas e de entidades intermunicipais em tempo absolutamente 

record, sem reflexão ou ponderação acerca de matéria tão importante, que irá fazer 

esquecer o funcionamento das câmaras e juntas de freguesia tal como se conhece. É 

uma conceção de reforma do Estado totalmente antagónica aos princípios consagrados 

na Constituição da República Portuguesa, que quase assume ou constitui estas áreas 

metropolitanas e entidades intermunicipais em novas autarquias locais, quando a 

Constituição não as consagra, porque não têm legitimidade política e democrática 

direta. 

 

É de lamentar algumas afirmações por parte do Ministro da Economia de que são os 

funcionários públicos da administração central e local quem em virtude de determinados 

interesses próprios e outros mais obscuros impedem que alguns projetos de 
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desenvolvimento se com concretizem, e na verdade não é assim. Acontece que nalguns 

casos são as entidades que, de acordo com os seus poderes e competências, impedem 

que planos fundamentais para o desenvolvimento local, regional e nacional se 

concretizem, materializem, implementem e desenvolvam. Em Alcochete, temos várias 

situações destas com Planos de Pormenor estratégicos para o nosso município, que 

continuam numa via sacra pela CCDR há mais de quinze anos, como seja o Plano de 

Pormenor da Barroca d’Alva. 

 

Em primeiro lugar era conveniente olhar para o Estado e reformá-lo no seu todo; a 

criação de regiões administrativas seria fundamental para um Estado mais competitivo, 

mais próximo e com melhores condições para ir ao encontro do bem estar das 

populações e do povo português. Eliminar-se-iam as CCDR, as Direções Regionais e 

uma série de outras entidades que, em bom rigor, na maior parte dos casos só 

constituem entropias ao que quer que seja. 

 

Alcochete continuará integrada na Grande Área Metropolitana de Lisboa, a qual deixará 

de ter uma Junta Metropolitana constituída pelos presidentes de câmara. Estes serão 

remetidos para um órgão deliberativo e será criado um núcleo executivo de nomeados 

políticos sem legitimidade direta e democrática, exercendo, ao fim e ao cabo, um 

conjunto de competências fundamentais para a Região e para cada um dos municípios 

individualmente considerados. Por outro lado, cria um conceito legal não doutrinário, 

que está nos antípodas, violando de forma absolutamente gritante, o conceito de 

delegação de competências. 

 

O Conselho Diretivo da ANMP, rejeita veementemente e em absoluto estas propostas 

de lei que estão neste momento em sede de apreciação para aprovação na Assembleia da 

República. 

 

 

- José Luís Catalão: 

 

Propôs que da moção também seja dado conhecimento à Junta e Assembleia 

Metropolitana de Lisboa, o que foi aceite. 

 

Mostrou-se desalentado com a atual crise que o país vive. Está no poder local desde 

1989 e deixará a política em pior situação, do que quando entrou na Assembleia 

Municipal e na Área Metropolitana de Lisboa, não deixando de frisar que em política 

não são todos iguais, lembrando que em democracia, as maiorias não devem espezinhar 

os outros que pensam de forma diferente. 

 

 

- Luiz Batista: 

 

Na sua opinião não se deve dissociar o projeto de lei n.º 104/2012, do projeto de lei n.º 

122 e até do 123 que vai também regular as empresas municipais. 

 

O PSD introduziu propostas durante a discussão e considera prematuro fazer juízos de 

valor quando a Lei está ainda em processo de elaboração. Esta Lei visa reforçar a 

sustentabilidade, a mudança para o desafio da competitividade, maiores recursos 

financeiros para melhor qualidade dos serviços públicos e controlo do endividamento, 
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assegurando em seu entender que a representatividade democrática nos novos órgãos 

está perfeitamente garantida. 

 

 

- Fernando Leiria: 

 

Manifestou o seu desagrado para com a intenção deste governo de atentar contra o 

Poder Local Democrático, exemplificando com várias situações que se vão vivendo no 

país ao nível da atuação do atual governo, considerando por isso, ser importante a 

apresentação desta moção, independentemente da sua aprovação. 

 

 

- Pedro Nogueira: 

 

Afirmou partilhar com a CDU algumas das preocupações que foram expostas, dado ter 

muitas dúvidas sobre processos legislativos apressados e sobre alguns dos fundamentos 

que estão por detrás destas alterações, não deixando contudo de estranhar que uma 

Assembleia Municipal se pronuncie sobre uma proposta de lei que ainda não está 

aprovada. 

 

 

- Presidente da Câmara: 

 

Afirmou quase concordar com as declarações de Pedro Nogueira, caso não tivesse um, 

entendimento prévio relativamente ao que proferiu. 

 

Esclareceu que muitas Assembleias Municipais dos 308 concelhos, estão a pronunciar-

se sobre estas propostas. Esta ação resulta de uma proposta do Conselho Diretivo da 

ANMP, que foi depois sufragada e subscrita pelo Conselho Geral da ANMP.  

 

Diz a experiência de vida, que muito dificilmente serão introduzidas alterações 

significativas propostas pelos deputados com assento na Assembleia da República, dado 

que estes têm uma margem de manobra para a propositura de alterações muito reduzida, 

receando-se que, com operações de cosmética, estes diplomas legais venham a ser 

aprovados em votação final, daí a necessidade da sua apreciação em momento prévio à 

sua aprovação. 

 

Estes diplomas legais têm como objetivo a asfixia financeira de muitos municípios e a 

necessidade de promover a sua extinção para se criarem municípios de escala superior. 

 

Quanto ao controlo do endividamento, quando todos têm a noção de qual é o peso da 

dívida dos municípios para o total da dívida soberana do país que é de 3,3% e apesar 

deste baixo valor, os municípios, os autarcas presidentes de câmara e de juntas de 

freguesia e outros membros eleitos pela população continuam a ser estigmatizados por 

este governo como responsáveis por uma crise que não provocaram. Os municípios 

gerem bem e precisam de continuar a ter instrumentos políticos e financeiros para dar 

exemplos ao governo. 
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Submetida à votação, a moção foi aprovada por 22 votos a favor (CDU e PS), 1 

abstenção do PSD (Pedro Nogueira) e 1 voto contra do PSD (Luiz Batista), com a 

proposta apresentada. 

 

 

 

PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES DA 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

Sucintamente informaram e esclareceram o seguinte: 

 

- Vereador José Luís Alfélua: 

 

Explicou que a intervenção na Praia dos Moinhos já foi agendada duas vezes, mas 

primeiro por impossibilidade de meios financeiros e outra pelo mau tempo, não foi 

ainda possível concluir os trabalhos. 

 

Retirar a as areias precisa da articulação de dois serviços o que não foi ainda possível 

conciliar, embora certamente em breve, se conseguirá executar os trabalhos de remoção. 

 

 

- Vereador Paulo Machado: 

 

Esclareceu que os refeitórios escolares funcionam sob a supervisão da Autoridade 

Pública Sanitária Veterinária e da Saúde Pública, que regularmente fazem avaliação 

daquilo que é um conjunto de procedimentos desenvolvidos nos refeitórios e que tecem 

recomendações sempre que tal se afigura necessário, tendo em atenção as  Normas que 

temos como referência e que considerando a importância desta matéria em termos de 

saúde pública, são aspetos considerados em plano de formação desenvolvido ao longo 

deste ano e são cumpridos. 

 

No caso concreto do Centro Escolar de S. Francisco, informou que as ementas estão 

sempre em processo vivo de elaboração (tal como as leis), sendo produzidas por uma 

nutricionista. Aconteceu porém, ter-se detetado há um tempo atrás, o mau 

funcionamento dos frigoríficos decorrentes de deficiente construção do equipamento, o 

que levou a que por duas ou três vezes ter havido necessidade de arranjar refeições 

alternativas, mas cujo problema já se encontra resolvido. 

 

Salientou que as refeições são de primordial importância, porque decorrente da política 

do atual governo, para muitas crianças (cerca de 10%) são estas as únicas refeições com 

qualidade que ingerem e que são imprescindíveis para o seu crescimento e equilíbrio. 

 

O aumento com a despesa nestas matérias é brutal e é totalmente suportado pelo erário 

público, neste caso, o município, e não corresponde à transferência de verbas devidas 

para este fim. 

 

 

- Vereador Jorge Giro: 
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Comprometeu-se a averiguar junto dos serviços o que se passou relativamente aos 

trabalhos do setor de jardins. 

 

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 

 

Não se registaram intervenções. 

 

 

Paula Pereira, em nome da bancada da CDU, propôs a realização de um intervalo de dez 

minutos, o que foi aceite por unanimidade, tendo-se de seguida retomado os trabalhos. 

 

 

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

 

PONTO 1 – INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA SOBRE A ATIVIDADE DO MUNICÍPIO, BEM COMO 

DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

A Assembleia tomou conhecimento. 

 

 

PONTO 2 – ELEIÇÃO DE UM REPRESENTANTE PARA O CONSELHO DA 

COMUNIDADE DO AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE 

ARCO RIBEIRINHO 

 

A bancada da CDU propôs Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres e em sua 

substituição Rodolfo Soares Marques Pereira. 

 

A bancada do PS propôs Rosa Paula Saldanha de Jesus e em sua substituição Fernando 

Manuel Gonçalves Pina Pinto. 

 

À proposta da CDU foi atribuída a letra A e à do PS a letra B. 

 

Submetidas à votação por escrutínio secreto, foi obtido o seguinte resultado: 

 

Lista A – 15 votos 

Lista B – 8 votos 

1 voto em branco 

 

Desta forma, ficou eleita Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres e em sua 

substituição Rodolfo Soares Marques Pereira. 
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PONTO 3 – PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL SOBRE OS ELEMENTOS 

CORRESPONDENTES À 3.ª FASE DO PLANO DE 

ORDENAMENTO DO ESTUÁRIO DO TEJO 
 

 

Pelo arquiteto António Viegas, foi feita uma apresentação em power-point que fica 

anexa a esta ata como Doc 3. 

 

Submetido à discussão, registaram-se as seguintes intervenções: 

 

- Presidente da Assembleia: 

 

Considerou este assunto um facto “déja vu”, ou seja, quando alguém do Ministério do 

Ambiente traçou os limites da Zona de Proteção Ambiental do Estuário do Tejo (ZPE), 

fê-lo sem vir ao terreno, vendo apenas mapas nos quais riscou e saiu assim uma burrice. 

Neste momento, é uma burrice repetida, porque continuam a não vir ao local e a pro 

ceder erradamente. 

 

O parecer elaborado pela Câmara está muito bem elaborado e fundamentado. 

 

 

- Presidente da Câmara: 

 

Explicou as incidências que esta proposta do Plano tem relativamente à área territorial 

do concelho de Alcochete e no que respeita à natureza vinculativa do mesmo face aos 

Planos de Ordenamento do território que estão em vigor. Será que a partir do momento 

em que entre em vigor, quer o Plano Diretor Municipal, quer Planos de Pormenor que 

conflituem com as normas estabelecidas por este Plano Especial do Ordenamento do 

Estuário do Tejo, fazem com que a Câmara fique imediatamente vinculada à alteração 

do PDM e também à alteração dos Planos de Pormenor, com incidência no Plano de 

Pormenor Norte de Expansão de Indústria, Comércio e serviços do Passil e também no 

Plano de Pormenor da Terra Nova, na freguesia do Samouco. 

 

Havendo direitos constituídos, a Câmara receia vir a ter que indemnizar relativamente 

às expetativas jurídicas criadas em função da existência de um PDM e de Planos de 

Pormenor em vigor, alguns há já vários anos. 

 

Por outro lado, este Plano colide com o Plano Estratégico de Desenvolvimento do 

Município de Alcochete e em algumas áreas, sendo uma das primordiais a que tem a ver 

com a Herdade da Coutadinha, sendo que há quase uma unanimidade política no sentido 

de ali ser criada uma nova centralidade, entendendo-se esta centralidade como polo 

empregador de serviços, mas também de novas tecnologias e com potencialidades para 

integrar instâncias ou entidades interessadas em se instalar em Alcochete. 

 

Colide também este Plano, o de Valorização da Frente Ribeirinha de Alcochete que já 

foi apreciado por esta Assembleia e que foi elaborado pela ParqueExpo, o que é grave, 

quando os municípios podem ser limitados no que respeita às suas competências de 

ordenamento e planeamento do território. 
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Outra questão, diz respeito à execução física e financeira. O Plano nesta fase de 

maturação identifica prazos (curto e médio) para concretização de alguns dos objetivos 

nele contidos, mas não identifica em concreto, as diferentes responsabilidades 

financeiras pelos diferentes níveis da Administração Central. Com isto, os promotores 

deste Plano estão a dizer à Câmara e à Assembleia Municipal que os documentos que 

vierem a ser apresentados terão que contemplar dotações suficientes para a 

concretização dos objetivos que outros definiram. Apesar de também se afirmar que 

pontualmente, este esforço possa ser suportado pelo novo Quadro Comunitário que está 

ainda muito indefinido, não permitindo afirmar perentoriamente que para o concelho de 

Alcochete possam haver candidaturas aprovadas, valores elegíveis aprovados, para 

posteriormente serem canalizados para a concretização destes objetivos. Isto parece ser 

insustentável e inaceitável, não obstante a Câmara manter há já alguns anos, uma 

articulação muito estreita com a Administração do Porto de Lisboa, no sentido de se 

identificarem prioridades no que se refere à requalificação da Frente Ribeirinha de 

Alcochete. 

 

Uma outra questão fundamental é a que respeita à governança sobre as margens do 

Tejo. Existem conflitos de poder e de interesses entre diversas entidades (Câmara, 

Administração do Porto de Lisboa, ICNF entre outros) daí a necessidade de criar um 

modelo de governação mais concertado e em que se percebesse quem tem poderes de 

decisão que fiquem vertidos nas entidades que constassem desse mesmo modelo. 

 

Frisou, que a esmagadora maioria dos municípios emitiram parecer negativo 

relativamente a esta proposta e ao que parece, foram criadas condições para que junto 

da Agência Portuguesa do Ambiente se tentar consensualizar posições que vão ao 

encontro dos interesses dos municípios e o encontro dos interesses da referida Agência. 

 

 

- Francisco Giro: 

 

Na sua opinião esta questão é mais uma vez o espelho da política do governo, 

lamentando que se desperdicem estudos já elaborados e recursos humanos afetados, 

dado que os mesmos correspondem a custos suportados por todos, colocando este Plano 

em causa competências municipais. 

 

Manifestou o desagrado e a perspetiva desfavorável da bancada do PS face à proposta. 

 

 

- Luiz Batista: 

 

Informou que o que está em causa é a importância de se ter um ordenamento do 

Estuário do Tejo, reconhecendo contudo, legitimidade a todas as entidades referidas 

pelo Presidente da Câmara. 

 

Reconhece também todo o direito ao Presidente da Câmara para através deste parecer 

junto das entidades, poder esgrimir sobre interesses de Alcochete. 

 

Questionou qual a aplicação do investimento na intervenção de um milhão e duzentos 

mil euros para a população de Alcochete. 
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- José Luís Catalão: 

 

Entende que o que está em causa não é o Plano, mas sim a forma como é feito. 

 

 

- Presidente da Câmara: 

 

Esclareceu que os investimentos têm a ver com as áreas de interesse portuário da APL. 

Existe um processo negocial em aberto com esta entidade, que já transitou para a 

Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas e que tem como objetivo 

transferir o domínio, as competências e a jurisdição de troços de segmentos da frente 

ribeirinha de APL para a Câmara Municipal. Chegou-se a uma conclusão consensual 

quanto aos que deveriam permanecer sob jurisdição da APL e os que deveriam transitar 

para jurisdição da Câmara Municipal, os quais exemplificou. 

 

 

Submetida à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

Pedro Miguel Esteves Ludovice Nogueira ausentou-se da sala. 

 

 

 

PONTO 4 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E 

UTILIZAÇÃO DOS AUTOCARROS MUNICIPAIS 

 

Submetida à discussão, registaram-se as seguintes intervenções: 

 

- Vereador Jorge Giro: 

 

Informou que as alterações propostas têm a ver essencialmente com valores. No anterior 

regulamento eram mencionados valores e o atual remete para o Regulamento de Taxas 

Municipais, evitando desta forma, sucessivas alterações. 

 

- Luiz Batista: 

 

Questionou a continuação de um dos autocarros no ativo, em virtude de não poder 

transportar crianças até aos 16 anos. 

 

 

- Vereador Jorge Giro: 

 

Explicou que os autocarros não servem o público escolar, mas sim, todo o Movimento 

Associativo, satisfazendo inúmeras iniciativas. Informou que a Câmara atribui 1 000 

Km grátis a todas as coletividades. 

 

 

Submetida à discussão e votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

Pedro Miguel Esteves Ludovice Nogueira reentrou na sala. 
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PONTO 5 – LEI DE FINANÇAS LOCAIS 
 

A bancada da CDU propôs a subscrição da moção aprovada na Câmara Municipal. 

 

A bancada do PS propôs uma moção. 

 

Paula Alexandra Pereira, em nome da CDU, sugeriu algumas alterações à moção do PS, 

que foram aceites, nomeadamente: 

 

- no artigo 10.º parágrafo, a seguir a poder local se acrescente “não só” e a seguir a 

finalidade, deve acrescentar-se “bem a sua autonomia”.  

 

No 11.º parágrafo onde se lê “o Partido Socialista”, deve ler-se “a Assembleia 

Municipal de Alcochete”. 

 

 

- Luiz Batista: 

 

Reforçou o que já tinha dito aquando da discussão da moção da CDU sobre a questão 

das funções e das competências dos órgãos municipais. 

 

 

- Francisco Giro: 

 

Afirmou que o PS tem consciência da importância do Poder Local Democrático e que 

nesta matéria, é difícil fazer pior que aquilo que o PSD/CDS têm feito. Classificou esta 

proposta como utópica e irrealista. 

 

 

- Fernando Pinto: 

 

Tendo em atenção os pontos aprovados nesta sessão e os comentários proferidos pelo 

PSD aos mesmos, verifica, relativamente à Lei de Finanças Locais, que os autarcas são 

peças essenciais, dado que são quem melhor conhece estas matérias e os seus 

benefícios. O sistema de transferência de verbas deve ser fixo e de fácil implementação 

e as exceções devem ser apenas exceções. 

 

 

- Francisco Giro: 

 

O PS concorda com as propostas de alteração apresentadas por Paula Pereira. 

 

 

- Presidente da Câmara: 

 

Afirmou que o Estado entendido como Administração Central, ou como os titulares que 

num determinado momento exercem funções de governação no país, não estão 

caridosamente a atribuir verbas para as autarquias locais. Esta é a perspetiva que se 

verificou ao longo de toda a história da Constituição da República Portuguesa e das 
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sucessivas leis de finanças locais que estiveram em vigor, ou seja: O Estado 

(Administração Central), os governantes, os deputados da Assembleia da República, 

encaram as autarquias como parentes pobres desta estrutura em que se compõe o Estado 

Português. 

 

Em bom rigor, o que a Constituição da República Portuguesa determina, é que o regime 

de financiamento local visará uma justa repartição de recursos públicos pelos diferentes 

níveis da administração central, regional e local, com diferentes níveis e atribuições. 

Contudo, o mais escandaloso, é que apesar deste ditame, nenhuma Lei de Finanças 

Locais foi cumprida na sua integralidade, porque todas foram violadas pelos diferentes 

governos que estiveram na sua própria génese, incluindo a Lei n.º 2/2007 que está em 

vigor foi imediatamente violada pelas sucessivas leis do Orçamento do Estado e de 

Enquadramento Orçamental. Esta preconiza uma redução da média aritmética dos três 

impostos (IRS, IRC, IVA) de 30% para 25% e nem esta percentagem foi cumprida. 

Agora, é proposta nova redução da média aritmética de 25% para 18%, apesar deste 

governo se ter comprometido com a ANMP em manter inalteradas as transferências do 

Orçamento de Estado e nem este compromisso político foi respeitado. 

 

Com a presente proposta, tentam ir mais longe, porque este diploma não pode ser 

dissociado dos restantes diplomas (estão em curso e com processo legislativo a 

decorrer), que visam claramente a transformação do Poder Local Democrático tal como 

todos o conhecemos. Este ficará totalmente transfigurado e certamente menos apelativo 

para quem queira exercer no futuro funções públicas e menos profícuo para as 

populações que dependem do Poder Local para a satisfação de muitas das necessidades 

básicas da sua vida. 

 

E no entanto, com tudo isto, ainda têm a seguinte filosofia: redução das transferências 

do Orçamento do Estado; eliminação do IMT em 2016 (para que as autarquias não 

dependam do setor imobiliário nem da construção civil), mas depois assenta toda a sua 

filosofia num acréscimo de receitas provenientes do IMI e do processo geral de 

avaliação de imóveis, o qual será insustentável a partir de 2016. Também nos falam do 

IMI rústico mas este nem sequer está a ser apurado; segundo o Governo as verbas deste 

serviriam para compensar a redução de 2,5% para 2% do Fundo de Financiamento das 

freguesias, como se estivessem a disponibilizar verbas que lhes dissessem respeito. 

 

Outra questão escandalosa, prende-se com o facto de a maioria com a urgência na 

conclusão do processo legislativo ainda não ter dado a conhecer uma matriz de 

aplicação, município a município da proposta de Lei de Finanças Locais, 

desconhecendo-se assim, os efeitos da sua aplicação 

 

A Assembleia Municipal é o órgão político por excelência e muitas vezes há matéria de 

âmbito nacional que tem que ser defendida nesta perspetiva, pelo que lamenta algumas 

incongruências no discurso de Luiz Batista quando se trata da defesa dos interesses do 

município. 

 

Submetida à votação a primeira moção, foi aprovada por maioria, com 22 votos a favor 

(CDU e PS), 1 abstenção (PSD) e 1 voto contra (PSD). 

 

Submetida à votação a segunda moção, foi aprovada por maioria, com 22 votos a favor 

(CDU e PS), 1 abstenção (PSD) e 1 voto contra (PSD). 
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ATA EM MINUTA 

 

Seguidamente procedeu-se à leitura da ata em minuta, que após submetida à discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. 

 

 

 

ENCERRAMENTO: E nada mais havendo a tratar, pelas 01:00 horas, o Presidente da 

Assembleia declarou encerrada a sessão, da qual para constar, se lavrou a presente que 

eu, Idália Maria Coelho Fonseca Bernardo, Coordenadora Técnica, subscrevo e assino. 

 

 

A COORDENADORA TÉCNICA: 

 

 

 

 

 

 

O PRESIDENTE: 


