
Ata nº 02/13 

Sessão de 13.04.22 

1 

 

   
 
 

MUNICÍPIO  DE  ALCOCHETE 
 

ASSEMBLEIA  MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

N.º 02/13 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

REALIZADA EM 22 DE ABRIL 

DE 2013 

 

 

 

 

 

 



Ata nº 02/13 

Sessão de 13.04.22 

2 

 

Aos vinte e dois dias do mês de abril 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 

e Isabel Maria Pereira Alves Teixeira Ferreira Trindade. 

 

 

Pelo Partido Socialista: 

 

Joana Coelho Grácio Roque Lino, Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto, Pedro 

Sérgio Martins Ferreira Lavrado e Rosa Paula Saldanha de Jesus. 

 

 

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: 

 

- Ana Paula Zeverino Gonçalves, que pediu a renúncia de mandato a partir desta data, 

por motivo de ordem familiar, tendo sido substituída por Raúl dos Santos Duarte, o qual 

após ter prestado juramento legal, tomou posse como membro da Assembleia 

Municipal, da qual se lavrou ata. 

 

- José Luís Nunes Catalão, justificou por escrito a sua ausência, por se encontrar ausente 

do concelho em serviço, tendo sido substituído por Maria Amélia Faria dos Santos. 

 

- Francisco José da Fonseca Giro, justificou por escrito a sua ausência, por motivo de 

saúde, tendo sido substituído por Manuel Fradiano. 

 

- Maria de Fátima Maduro Gregório Soares, justificou a sua falta por escrito, por motivo 

de ordem familiar. 

 

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

Rodelo  
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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. 

 

 

 

 

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. 

 

- António Almeirim: 

 

Informou e lamentou que pela segunda vez, não esteja registado na listagem da 

correspondência recebida, um convite endereçado pela Junta de Freguesia de Samouco, 

sendo que o último era refente às comemorações do Dia 8 de Março – Dia Internacional 

da Mulher. 

 

 

ATAS 

 

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

a: 

 

- Ata de 28 de fevereiro 2013 

 

Submetida à discussão, Luiz Batista propôs que ponto 3 (página 10), onde se lê 

“utilidade do investimento” passe a ler-se “qual a aplicação do investimento”. 

 

Colocada à votação, a ata foi aprovada por unanimidade, com a alteração proposta. 

 

 

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

seguintes intervenções: 

 

- Ana Brandão: 

 

Questionou qual o ponto de situação em relação à Fundação das Salinas do Samouco, 

em virtude da reclamação apresentada pela Câmara contra a extinção da Fundação. 
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- Fernando Pinto: 

 

Perguntou se corresponde à verdade, a notícia veiculada pela comunicação social, 

relativa a uma dívida da Câmara de Alcochete à Câmara de Montijo, de cerca de 300 

mil euros. Caso exista, porque não foi feito um plano de pagamentos para liquidação da 

mesma? 

 

 

- Pedro Lavrado: 

 

Em relação ao Centro de Escolar de S. Francisco, voltou a perguntar para quando está 

prevista a colocação de estores nas salas de aula, dado que já em setembro o vereador 

Paulo Machado tinha informado que o assunto estava a ser analisado. 

 

 

 

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

seguintes intervenções: 

 

- Olívia Silva: 

 

Pela CDU, apresentou uma proposta de moção sobre “Privatização da Empresa Geral do 

Fomento (EGF), SA”. 

 

Submetida à discussão registaram-se as seguintes intervenções: 

 

- Joana Lino: 

 

Afirmou, que a bancada do PS concorda na íntegra com a moção apresentada pela CDU, 

solicitando contudo informação relativa à forma de remuneração que está prevista para 

o concessionário, dado que este assunto anda à volta da suposta sustentabilidade 

económico financeira destas empresas e daí o aumento dos preços. 

 

- Luiz Batista: 

 

Na sua opinião, nada impede que sejam públicas ou privadas desde que prestem ambas 

um serviço melhor e mais eficaz. A sustentabilidade tem sido posta em causa pelos 

detentores dos 49%, ou seja, o conjunto das câmaras municipais, tornando-se assim 

necessária a intervenção do governo, devido aos investimentos que fizeram, que resulta 

numa incapacidade de continuarem a prestar serviços em condições. 

 

 

- Presidente da Câmara: 

 

Recordou que a criação dos sistemas multimunicipais se ficou a dever a José Sócrates 

ao tempo em que era Ministro do Ambiente. Desde o início, o sistema suscitou 

enormíssimas dúvidas relativamente à sua sustentabilidade, o qual visa o tratamento de 

águas residuais e também de resíduos sólidos urbanos. 
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Alcochete está inserida em dois sistemas multimunicipais –SIMARSUL e AMARSUL -  

e desde logo se levantou a questão da sustentabilidade de um sistema que em princípio 

visaria a existência de lucro relativamente a áreas que, na sua opinião, não deveriam ser 

suscetíveis de negócios, porque se trata da prestação de um serviço público fundamental 

e que tem que ver com o fornecimento de água às populações. 

 

A Câmara de Alcochete tem dívidas aos dois sistemas. No que diz respeito às dívidas de 

curto prazo, metade destas dizem respeito à relação da Câmara com alguns grandes 

fornecedores, entre os quais estes dois sistemas. 

 

Quanto à SIMARSUL colocou em questão muitos dos pressupostos que estiveram 

subjacentes à concessão desse serviço público por parte da Câmara. Tem a ver com a 

inserção do município de Setúbal no sistema. Era condição “sine qua non” a sua 

inserção e o governo do PS quando teve poder e competência para resolver o problema 

e cumprir o pressuposto fez de conta que o problema não existia. Permitiu que Setúbal 

fizesse parte de uma entidade adquirida em termos de capital social por uma entidade 

privada, o que veio dificultar a transição para a SIMARSUL. Esta inserção seria 

fundamental para criar escala e tornar mais equitativas e justas as faturações mensais 

que as câmaras têm de suportar para o financiamento do sistema na realização de 

investimentos. 

 

Outro pressuposto tem a ver com o compromisso não cumprido, embora prometido, em 

termos de disponibilização de fundos comunitários que visavam a gestão das 

suiniculturas. 

 

O sistema foi criado em 2003/2004 e teve como base os Censos de 2011, porque havia 

necessidade de fazer uma projeção demográfica que determina o quantitativo exato 

inerente à faturação que é suportada pelos municípios. Para Alcochete foi projetado um 

crescimento demográfico de 21 000 habitantes até 2007. Acontece porém, que os 

Censos de 2011 vieram provar que Alcochete tem 17 545 habitantes, o que obriga, 

assim, a suportar faturações que não correspondem à sua dimensão demográfica. 

 

Concretamente, Alcochete tem de pagar 62 mil euros, agravados com a taxa a aplicar 

pelo Despacho da Ministra, o que totaliza cerca de 70 mil euros, quando com base na 

sua dimensão demográfica apenas deveria pagar 25 mil euros. 

 

Os valores são insustentáveis e partem de uma lógica de privatização dos serviços. A 

maioria dos municípios e não só os de maioria CDU, contestam o conceito de sistema 

multimunicipal, pugnando pela existência de sistemas intermunicipais nos quais os 

municípios deteriam a maioria do capital social. 

 

Considerou ser falso que a privatização dos serviços equivala à manutenção da mesma 

qualidade de prestação de serviços. 

 

Em relação à AMARSUL, se estas questões se suscitam a este propósito nestas áreas, 

vão suscitar-se no futuro no que diz respeito à prestação de um serviço que ainda é mais 

essencial do que estes, que é o abastecimento de água às populações. Com as medidas 

que estão a ser pensadas, qualquer dia. um metro cúbico de água custará uma verdadeira 

fortuna. Os serviços serão prestados tendo em conta o lucro para as entidades privadas 

que os vão explorar. 
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- Vereador Jorge Giro: 

 

Contrariamente à opinião de Luiz Batista, considera que não é a mesma coisa serem os 

serviços ou públicos ou privados. 

 

Deu conhecimento de uma reunião realizada em 22 de fevereiro com os acionistas da 

AMARSUL, em Palmela, juntamente com a administração da EGT. O governo quer 

privatizar ao arrepio dos municípios, apesar de se não fossem estes não existir 

AMARSUL. A adesão de Alcochete foi aprovada por deliberação da Câmara e da 

Assembleia Municipal, pelo que deverão ser estes órgãos a voltar a decidir se o capital 

da EGF deverá, ou não, ser privado. 

 

Esta privatização poderá conduzir a uma degradação dos serviços prestados bem como a 

aumentos dos preços. 

 

Após exemplificar como se processará o cálculo de custos, informou sobre o Acordo 

Parassocial que existe entre as câmaras e a AMARSUL. Mais informou, que em 2012 a 

AMARSUL obteve um lucro económico de 1,4 milhões de euros e os municípios, 

tirando, uma ou outra exceção, não são os que mais devem. Existem entidades privadas 

que devem muito mais. 

 

 

Submetida à votação, a moção foi aprovada por maioria, com 2 abstenções (PSD) e 21 

votos a favor (CDU e PS). 

 

 

- Raquel Prazeres, pela CDU, apresentou uma proposta de moção sobre o “25 de Abril”. 

 

Submetida à discussão, registou-se a seguinte intervenção: 

 

- Miguel Boieiro (Presidente da Assembleia): 

 

Propôs que no parágrafo 9, quarta linha, onde se lê “à eminente” deve ler-se “a 

eminente”, o que foi aceite. 

 

Submetida à votação, foi aprovada por maioria, com 2 votos contra (PSD) e 21 votos a 

favor (CDU e PS), com a proposta apresentada. 

 

- Pedro Lavrado fez declaração de voto em nome do PS. 

 

 

- Isabel Trindade, pela CDU, apresentou uma proposta de moção sobre o “1.º de Maio – 

Dia Internacional dos Trabalhadores”. 

 

Submetida à discussão, registou-se a seguinte intervenção: 

 

- Fernando Leiria: 
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Afirmou que os senhores que governam hoje o país estão frontalmente contra a 

Constituição da República Portuguesa e têm conduzido este país para um beco sem 

saída, dando vários exemplos. 

 

Submetida à votação, foi aprovada por maioria, com 1 abstenção (PSD) e 22 votos a 

favor (CDU, PS e 1 PSD). 

 

 

 

PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES DA 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

Sucintamente informaram e esclareceram o seguinte: 

 

- Presidente da Câmara: 

 

Compreende que a pergunta formulada por Fernando Pinto lhe tenha sido encomendada 

e esclareceu que quanto à suposta, hipotética, dívida da Câmara de Alcochete à Câmara 

de Montijo, considerou haver alguma amnésia e até esquizofrenia política num partido 

(concelhia do PS de Alcochete) que faz acusações e adjetivações gravíssimas no “Diário 

da Região”, atentatórias do bom nome e da dignidade da Câmara de Alcochete. 

 

Face à notícia no jornal, para a concelhia do PS/Alcochete, existiria uma dívida da 

Câmara de Alcochete à Câmara de Montijo e embora não especule sobre as contas da 

Câmara do Montijo, não deixa de ler jornais e apesar dos elogios do PS às mesmas, o 

PSD diz que o PS/CMM mente à população no que diz respeito às contas reais. 

 

Quanto à questão transcendente de existir dívida ou não, e se existe, qual é o seu 

montante, esta questão será decidida em sede própria, ou sejam, os Tribunais com 

competência material para a resolução deste litígio. 

 

No plano político, salientou que há desde há muitos anos, uma colaboração ativa, 

complementar, subsidiária entre a CMA e CMM no que diz respeito à prestação de um 

serviço fundamental para as populações, que é o abastecimento de água. A CMA 

sempre forneceu água ao Montijo e continua a fornecer e até ao dia 8 do corrente mês, a 

CMM também sempre forneceu água a Alcochete. 

 

A partir de 2010, unilateralmente a CMM iniciou um processo de contabilização de 

caudais e emissão das faturas correspondentes à contabilização desses caudais, 

parecendo querer fazer negócio com a relação existente há anos entre as duas câmaras, 

aplicando tarifários exponencialmente superiores àqueles que resultariam do 

abastecimento de água ao consumidor final. Apesar disto, e contrariamente ao que é 

afirmado pela concelhia do PS, a CMA é uma pessoa de bem. Tentámos ao máximo 

encontrar uma plataforma de entendimento que fosse equitativa para ambos os 

municípios. Houve um processo negocial e o mesmo está devidamente registado 

comprovando o empenho no da boa- fé, para se encontrar uma solução. Infelizmente 

não foi possível, tanto mais que após contactos efetuados perceberam que os 

interlocutores dos SMAS/Montijo, quer no plano teórico quer no político, não tinham 
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interesse em chegar a um acordo, pelo contrário, o processo negocial estava a ser 

instrumentalizado politicamente. 

 

À instrumentalização política não será estranha a coincidência de a presidente dos 

serviços municipalizados de água e saneamento do Montijo ser candidato do PS à CMM 

e não será também estranha a coincidência de a candidata do PS à CMA ser a 

mesmíssima diretora delegada dos SMAS/Montijo. 

 

Afirmou que a CMA defenderá intransigentemente os interesses das suas populações e 

não se curvará, não será subserviente da CMM, lamentando que o PS de Alcochete o 

faça em relação aos seus camaradas do PS Montijo. 

 

 

- Vereador Jorge Giro: 

 

Informou ter reunido duas vezes com o atual vereador dos SMAS/Montijo e o que 

decidiram verbalmente, nada foi posto em prática. Também no dia 30 de abril reuniu 

com a sr.ª Diretora Delegada do SMAS/Montijo, candidata pelo PS à Câmara de 

Alcochete, que tinha como intenção ser parte da resolução neste imbróglio, mas por 

motivos políticos, se tornou parte do problema. 

 

Relativamente à não extinção da Fundação das Salinas do Samouco (apesar de alguns 

não terem gostado) informou que o prazo de que o governo dispunha para responder à 

contestação apresentada já terminou há muito (setembro) não tendo portanto sido 

recebida alguma resposta até ao momento. Através do Conselho de Ministros ficou-se a 

saber que a Fundação não iria ser extinta, mas que no entanto, cessariam todas as 

transferências monetárias para a mesma. 

 

Como já anteriormente tinha informado, esta Fundação não recebia verbas do Estado, 

mas sim as que são provenientes da Lusoponte e rondam cerca de duzentos mil 

euros/ano, contrariamente a outras, que praticamente recebem este valor por mês, como 

sejam a Fundação Mário Soares ou a do PSD/Madeira. 

 

Apelou a que se deixe a Fundação trabalhar e cumprir o seu papel para satisfação dos 

que nela trabalham e para os seus visitantes. 

 

 

- Vereador Paulo Machado: 

 

Esclareceu que a preocupação com os estores do Centro Escolar de S. Francisco, 

nomeadamente para proteção solar no verão, ao contrário do que se possa pensar é 

menos preocupante no verão que no inverno, dado que o sol sobe mais alto e roda para 

norte, deixando assim de bater nas janelas viradas a nascente. No entanto e apesar deste 

incómodo, os professores com a sua criatividade, conseguiram de alguma forma 

resolver a situação. 

 

Explicou que o processo de aquisição está em desenvolvimento mas não se encontra 

concluído, devido à Lei dos Compromissos e a outras dificuldades que a Câmara tem 

sentido para responder a esta e a outras necessidades das populações. Não deixou de 

aproveitar para informar os que acusaram a Câmara de ser lesta e rápida a comprar os 
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cortinados para a nova Biblioteca do Centro Escolar e Comunitária, dizendo que se trata 

de uma questão de segurança, dada a sua localização. 

 

Alertou para as dívidas por parte dos pais à Câmara, a qual ronda os vinte cinco mil 

euros. Apesar desta, a Câmara continua embora com grandes dificuldades a fornecer 

refeições a todas as crianças, garantindo assim, um enorme apoio às famílias que se vêm 

cada vez mais assoberbadas com dificuldades para cumprir com os seus compromissos, 

devido à política do atual governo. 

 

Com o aproximar de um novo ano escolar, espera contar com todos para em conjunto 

pressionar o Ministério da Educação e as escolas para não obrigarem os pais deste país 

(e em concreto os deste município) a gastar cerca de trezentos euros com manuais 

escolares, o que se traduz num esforço financeiro brutal para as famílias. 

 

 

- Fernando Pinto: 

 

Comentou a intervenção do Presidente da Câmara, afirmando que não recebe 

encomendas de perguntas por parte de ninguém. Não questionou o valor da dívida mas 

sim há quanto tempo exista a dívida, caso exista. 

 

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 

 

Registou-se a intervenção de Isabel Clóló, a qual falou sobre questões relacionadas com 

a vida social em Alcochete há anos recuados. 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 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 

 

O Presidente da Câmara esclareceu as dúvidas apresentadas. 

 

 

 

PONTO 2 – REPRESENTAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NA CPCJ – 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS 
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Pelo segundo secretário da Assembleia foi lido o ofício remetido pela CPCJ/Alcochete, 

o qual fica anexo a esta ata como Doc 3. 

 

O Presidente da Assembleia esclareceu que, contactado pelas funcionárias da Comissão 

lhe foi transmitido que dois elementos designados pela Assembleia por parte do PSD, 

não compareciam às reuniões marcadas, o que coloca em causa o seu funcionamento. 

 

Pelas mesmas foi também dito, que apenas Raquel Prazeres e Francisco Giro 

compareciam às reuniões. 

 

Face à situação, propôs que os membros da Assembleia tentem encontrar pessoas do seu 

conhecimento (podem ser pessoas da comunidade indicadas pela Assembleia 

Municipal) e que tenham algum conhecimento nesta matéria. Existindo a indicação de 

vários nomes, será possível numa próxima reunião proceder à sua escolha. 

 

 

- Raquel Prazeres: 

 

Informou ter estado presente na última reunião e que compreende perfeitamente a 

posição de Pedro Nogueira porque também já foi acusada de não comparecer a reuniões, 

quando na verdade, não recebia as convocatórias para poder comparecer às mesmas. 

 

Explicou também, que os constrangimentos da CPCJ não têm a ver com os elementos 

da Assembleia, mas sim com a Comissão Restrita da qual não faz parte qualquer 

membro da Assembleia. 

 

Dado ocorrerem eleições em breve, entende que uma nova indigitação seria para um 

novo mandato, tanto mais que no presente nem há pedidos de renúncia. 

 

 

- Pedro Nogueira: 

 

Informou apenas ter recebido convocatória para a primeira reunião à qual não foi 

possível comparecer. Mais disse, que se não for convocado, obviamente não poderá 

comparecer. 

 

 

- Presidente da Assembleia: 

 

Propôs que não se procedesse a nenhuma deliberação na presente sessão para se poder 

pedir mais esclarecimentos sobre o assunto à CPCJ, o que foi aceite. 

 

 

PONTO 3 – TARIFÁRIO DA SIMARSUL, SA PARA 2013 – TOMADA DE 

POSIÇÃO 
 

Submetido à discussão, registaram-se as seguintes intervenções: 

 

- Vereador Jorge Giro: 
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Na sua opinião, a proposta já aprovada em reunião de Câmara e remetida à Assembleia 

para aprovação é bastante explícita. 

 

Contudo, aproveitou para esclarecer que inicialmente o Conselho de Administração da 

Simarsul propôs à ERSAR um aumento de 10% na tarifa que respeita ao tratamento de 

águas residuais. A ERSAR refez os cálculos e indicou, como aumento, 5%. 

 

Posteriormente, surge um Despacho da Ministra Assunção Cristas, desprovido de 

qualquer fundamentação visível, a informar que o aumento era de 7%, contrariando o 

que era habitual, ou seja, aumentar de acordo com os valores da inflação. 

 

Em sequência, na Assembleia Geral, todos os municípios que integram a Simarsul 

tomaram uma posição conjunta e fizeram-na por escrito, contra a aplicação deste 

aumento, estando a aguardar resposta. 

 

 

- Presidente da Assembleia Municipal: 

 

Frisou, que o que se pretende, é que a Assembleia Municipal delibere manifestar a sua 

discordância tal como a Câmara o fez para com este Despacho da Ministra Assunção 

Cristas. 

 

 

- Joana Lino: 

 

Entende que esta questão se prende com a discussão tida por vários membros nesta 

reunião e aludiu às recentes notícias veiculadas sobre este tipo de empresas. 

 

Referiu que os estudos de viabilidade económico-financeira que estiveram na base da 

criação das entidades não correspondem minimamente à realidade que hoje se verifica. 

 

Estranha, que a maior parte dos municípios relativamente a muitas destas entidades, não 

peçam a revisão e isso é possível fazer. De seguida explanou o seu entendimento 

jurídico sobre contratos inter-administrativos, dizendo que é importante mostrar 

discordância face aos mesmos, nomeadamente face ao Despacho da Ministra, dado 

tratar-se de um ato administrativo que pode ser impugnável e que pode padecer de 

vários vícios. 

 

O pagamento de uma taxa pela prestação de um serviço não vai apenas recair no 

Município, porque este, por força da Lei das Finanças Locais, irá ter que o fazer 

repercutir nos munícipes. Face a isso, pode perguntar-se onde está a contraprestação de 

serviços para os munícipes com o aumento do preço? 

 

Solicitou esclarecimentos face ao modelo remuneratório do contrato celebrado entre a 

SIMARSUL e o Estado. 

 

São estes os “suportes” da bancada do PS para comunicar não só a discordância com o 

Despacho, mas também para que, pela positiva, se tente fazer mais alguma coisa, 

porque há muito mais que pode ser feito. 
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- Luiz Batista: 

 

Lamentou não ter sido distribuído o Despacho que deu sustentabilidade a esta situação. 

 

Frisou que a SIMARSUL tem, em termos comparados, um dos tarifários mais altos do 

país e que a não entrada da Câmara de Setúbal, os custos operacionais e a estrutura que 

foi criada são fatores que tornaram a situação incomportável. 

 

A Câmara de Alcochete como acionista tem direitos que pode esgrimir em sede própria, 

para que o tarifário possa baixar. 

 

A Câmara de Alcochete não paga à SIMARSUl desde 2011, tendo uma dívida de cerca 

de 3,6 milhões de euros, apesar de receber periodicamente dos seus munícipes o 

pagamento para tratamento de águas, mas de facto não tem encaminhado esses 

montantes para a SIMARSUL e daí o acumular da dívida desde há vários anos. O que se 

passa com Alcochete também se passa com outros municípios. 

 

A ERSE apresentou uma proposta conjugada, alta, porque a SIMARSUL pratica preços 

altos, mas atendeu à situação desta e reduziu para metade. A proposta apresentada pela 

Ministra fica mais próxima da ERSAR do que a da SIMARSUL. 

 

Entende não ser possível dar sustentabilidade a um esquema que é importante na 

prestação de um serviço de que todos usufruem e necessitam, quando não entra dinheiro 

para o mesmo. 

 

 

- Vereador Jorge Giro: 

 

Esclareceu que o estudo referido por Joana Lino foi revisto em 2004/05 e deu origem a 

um novo estudo em 2007 que vai até 2011. Este, foi feito com base no crescimento 

demográfico que não se efetivou, como já informou o Presidente da Câmara. 

 

Em janeiro de 2012 deveriam entrar em prática as contagens reais, ou seja todos os 

munícipes passariam a pagar de acordo com os seus caudais, mas tal não irá acontecer, 

não por culpa do município, mas sim por culpa dos de sempre, ou seja, dos que criaram 

o problema com a não entrada da Câmara de Setúbal e que até agora, ainda o não 

resolveram. Evidenciou toda a problemática que daí decorre e afirmou que apesar de já 

terem governado PS, PSD e CDS ninguém resolveu nada para dar estabilidade 

financeira à SIMARSUL. O que querem é que alguém pague, sejam os municípios ou 

quem quer que seja. 

 

Apesar da problemática, a SIMARSUL apresenta uma gestão sustentada e ponderada 

em termos de resultados e isto é referido pelo atual presidente da ADP. 

 

Na qualidade de acionistas, os municípios têm reclamado bastante, tomando 

deliberações conjuntas para terem mais força, mas nem assim tem dado resultado, como 

o demonstram as posições assumidas nas Assembleias Gerais pelos que detêm 49% das 

ações (municípios) e os que detêm 51% que assumem uma posição de força. 
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Referiu, também, a necessidade de proceder a obras nos ramais, no Centro Histórico, 

uma vez que grande parte das águas pluviais estão a ser encaminhadas para a ETAR em 

vez de irem para o rio, o que leva a que sejam contadas. 

 

Salientou que não é Alcochete nem os restantes municípios que integram a SIMARSUL 

que têm uma dívida de 400 milhões de euros, que colocam a sustentabilidade do 

sistema. O grupo ADP tem um défice de cerca de 3 mil milhões de euros, o que revela 

má gestão e a intenção de se entregar a privados, passando assim capitais públicos para 

estes, fazendo com que todos paguem pequenos atrasos que existam da SIMARSUL ao 

grupo ADP, mas também os 3 mil milhões de euros. 

 

 

- Presidente da Câmara: 

 

Esclareceu que o tarifário em vigor na Câmara cobre todos os custos associados à 

preservação e à valorização do sistema municipal de Alcochete, mas não cobre os custos 

associados à manutenção e à participação nos sistemas multimunicipais, nem os custos 

associados à realização de investimentos para concretização de objetivos. 

 

Há necessidade de haver sistemas separativos em todo o concelho de Alcochete, sendo 

necessário promover investimento para a concretização desse objetivo político para que 

com os caudais em funcionamento não haja um encargo de custos associados à 

passagem das águas para o sistema de faturação. 

 

Confirma a existência da dívida, mas lembrou que esta não pode esconder a vontade da 

Câmara, no sentido da terem sido apresentadas variadíssimas propostas de planos de 

pagamento, que têm sido rejeitadas pelo Conselho de Administração da SIMARSUL, 

desconsiderando também assim, o contexto económico-financeiro em que os municípios 

se encontram e estes têm de ser efetivamente considerados. Há municípios com maior 

possibilidade no que respeita ao cumprimento e pagamento e outros, como é o caso de 

Alcochete, que está a ser prejudicado em função do já anteriormente citado estudo 

demográfico. 

 

As questões de natureza jurídica têm que ser feitas e inseridas num determinado 

contexto evitando com isso uma rutura negocial com o Conselho de Administração, não 

esquecendo que a Lei do orçamento do estado que está em vigor possibilita a retenção 

de 20% relativamente às transferências do Orçamento do Estado. Naturalmente se tal 

acontecer, a Câmara de Alcochete com a argumentação jurídica que tiver que ser 

carreada para o processo não deixará de defender os seus interesses. 

 

A concluir, afirmou estar em causa a situação de sustentabilidade do sistema porque, em 

bom rigor, ela é proporcionada pelos municípios, os quais correspondem a um nível do 

Estado e foram os únicos superavitários no ano económico e orçamental anterior, 

contrariamente ao nível da Administração Central. Existem políticas desadequadas que 

tendem a penalizar o Poder Local, sendo que esta questão relacionada com o Despacho 

das Ministra de agravamento da fatura em 7% é inadmissível nos dias que correm. Sem 

municípios não há sistema multimunicipal, mas o caldo de cultura política que está a ser 

cozinhado vai no sentido de serem criadas condições para que este modelo de negócio – 

tratamento de águas residuais e tratamento de resíduos sólidos urbanos e abastecimento 

de água sejam apelativos para os agentes privados. 
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A Câmara de Alcochete não traduz no seu tarifário todos os custos, visto suportar uma 

grande parte destes. Contudo, com o agente privado inserido neste contexto, o lucro será 

o objetivo e por isso todos devem temer pelo valor das faturas, caso o modelo se 

concretize. 

 

Submetida à votação, foi aprovada por maioria, com 2 abstenções (PSD) e 21 votos a 

favor (CDU e PS) a proposta remetida pela Câmara Municipal. 

 

Luiz Batista fez declaração de voto em nome do PSD. 

 

 

 

PONTO 4 – PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2012 
 

Submetidos os documentos à discussão, registaram-se as seguintes intervenções: 

 

-Luiz Batista: 

 

Considera que no ano de 2012 a Câmara teve uma situação de contenção (mas não 

muito significativa) atendendo à subida permanente nos anos anteriores em termos de 

dívida e sobretudo na dívida a fornecedores. A contenção ficou a dever-se a fatores 

exteriores e não a nada na alteração da sua gestão que contribuísse para isso. Como 

exemplo o não pagamento dos subsídios de férias e de Natal aos funcionários, assim 

como deu a redução do vencimento de alguns destes e ainda com a redução de 2% no 

número de trabalhadores, não esquecendo a lei dos Compromissos que não permitiu o 

aumento da dívida, pelo que provavelmente em 2013, voltará a haver derrapagem, 

atendendo às alterações motivadas pelo Tribunal Constitucional. 

 

 

- Pedro Lavrado: 

 

Salientou como positiva a redução das despesas correntes e de pessoal face ao ano de 

2012. Como negativo, referiu o aumento da dívida a curto prazo, dado que em 4 anos 

mais do que duplicou. 

 

Regista a extensa lista de dívidas a terceiros, algumas a mais de um ano e muitas de 

valores irrisórios, não compreendendo porque não são liquidadas as de valores muito 

baixos.  

 

De registar também as dívidas à SIMARSUL. Cerca de 30% das atividades do 

município são financiadas por capitais alheios, quando em 2009 este valor se situava 

nos 27,37%. Uma vez mais, o grau de execução do PPI ficou na casa dos 30% e 56% 

desta execução salienta-se o Centro Escolar de S. Francisco. 

 

As condições financeiras do Município continuam a agravar-se e há muitos credores de 

pequenas empresas locais a quem faz muita falta os montantes em dívida. 
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- Presidente da Câmara: 

 

Afirmou ter assistido nesta sessão a um exercício de gestão por parte de Luiz Batista, 

que inclui tudo o que de mal este governo do PSD/CDS tem aplicado sobre os 

trabalhadores. 

 

Entende que o exercício económico-financeiro é positivo. Considera que é uma 

existência conjugada e bem conseguida de políticas de contenção orçamental e 

financeira com políticas de investimento. 

 

Desde a eclosão da grave crise económica e financeira internacional em 2008, que a 

Câmara de Alcochete se viu também confrontada com uma redução dramática das suas 

receitas próprias e isto é absolutamente insofismável. Em face disto, não entende a 

intervenção de Pedro Lavrado o qual afirmou quer desde 2009 a 2012 houve uma 

duplicação da dívida de curto prazo da Câmara. Isso não é verdade, porque esta se 

verificou sim, no exercício de 2011. Apesar de a Câmara se encontrar, tal como muitas 

outras, depauperada, foi-se aguentando por ser criteriosa e rigorosa na sua gestão. 

 

Salientou, no que diz respeito à execução da receita do Imposto Municipal sobre 

Transmissão Onerosa de Imóveis a redução de dois milhões e cento e vinte e oito mil 

euros o que é gravíssimo. Estamos a falar de um imposto que era um dos pilares 

fundamentais em termos de fonte de financiamento do município na ordem de 76,62%, 

tendo em 2012 sofrido uma redução de cerca de quinhentos e cinquenta e quatro mil 

euros. 

 

Relativamente a outras fontes de financiamento que não as relacionadas com os 

impostos diretos, verificou-se ao longo dos últimos três exercícios uma redução 

progressiva respeitante à participação da Câmara nos impostos do Estado, que ascende a 

uma redução acumulada de seiscentos e trinta e dois mil euros. 

 

É também de salientar o incumprimento do acordo celebrado com esta Câmara por parte 

do governo PS e agora do PSD/CDS, no que respeita à execução da empreitada que 

levou à construção da Delegação do Centro de Saúde de Alcochete na freguesia de 

Samouco. A Câmara é pessoa de bem e cumpre os seus compromissos e até com alguns 

indevidamente assumidos por outros. 

 

Lembrou que este executivo pagou mais de trezentos mil euros relacionados com uma 

dívida proveniente da construção do Fórum Cultural de Alcochete, obra de regime do 

PS no mandato 2002/2005, valor pago à firma Teixeira Duarte pelo não cumprimentos 

das normas e procedimentos concursais aplicáveis. 

 

Apesar de se viver uma conjuntura difícil, a Prestação de Contas já contem indicadores 

económicos e financeiros muito positivos: redução da dívida a terceiros perante a 

Câmara; (preocupação de não penalizar dado existir um montante relacionado com a 

dívida que tem a ver com o abastecimento de água). Em 2011 a dívida ascendia a cerca 

de seiscentos e oitenta mil euros, e em 2012 reduziu para quinhentos e quarenta e três 

mil euros. 
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Quanto às dívidas de curto prazo houve um esforço de contenção tremendo (apesar da 

dívida omissa que foi deixada pelo PS), houve aumento do pagamento aos fornecedores 

e ainda assim foi possível reduzir a dívida em cerca de cento e três mil euros. 

 

Na dívida de médio e longo prazo, salientou o facto de esta ter reduzido cento e setenta 

e dois mil euros face ao ano anterior, apesar de em setembro de 2012 o município ter 

acionado o empréstimo contraído junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo entre Tejo 

e Sado para fazer face aos encargos decorrentes da obra de Regeneração da Frente 

Ribeirinha de Alcochete. Tal sucedeu, embora os deputados do PS tenham votado 

favoravelmente a contração de alguns empréstimos, entre eles o da obra atrás citada, 

não votaram a favor da contração do empréstimo para a construção da Delegação do 

Centro de Saúde de Alcochete na freguesia do Samouco. 

 

Esta Prestação de Contas é também demonstrativa de que ao longo destes exercícios (e 

o de 2012 não é exceção), se verificou o cumprimento de compromissos eleitorais com 

a concretização de investimentos de cariz diverso aos mais variados níveis, nos mais 

variados planos e, alguns deles, com efeito duplicador na economia. 

 

Ainda em resposta a Luiz Batista, afirmou que a Câmara se encontra na atual situação 

devido a fatores exteriores, muitos deles relacionados com políticas erradas dos 

sucessivos governos que têm a ver com a dignificação do Poder Local. Na verdade, se o 

município tivesse mais participação ao nível dos impostos do Estado, se não fosse o 

sexto município que menos verbas recebe do Orçamento do Estado não estaríamos 

como estamos. Estamos equilibrados mas poderíamos ser superavitários. Desde há 

muito que a câmara tem uma política fiscal muito bem definida, valorizando os 

trabalhadores e o trabalho, contrariamente à política do governo (também do governo 

PS) que os penaliza e onde se vê maior défice, mais dívida pública e mais austeridade e 

nada de investimentos. 

 

 

O Presidente da Assembleia propôs a continuação dos trabalhos para além da hora 

regimental e foi aprovado por maioria. 

 

 

- Luiz Batista: 

 

Considera que a questão é a seguinte: sete milhões e oitocentos mil euros é um 

montante menor que o do ano anterior, mas é ainda muito significativo. Existem ainda 

cerca de quinhentos credores e muitos destes dependem dos pagamentos da Câmara 

porque têm trabalhadores a seu cargo, tanto mais que os prazos de pagamento têm vindo 

a deslizar no tempo. 

 

Perguntou qual foi o milagre (se não se ficou a dever a fatores externos) que ocorreu se 

o Presidente afirma que passou dos 61,4% de despesas com Pessoal para 64,4,%, no ano 

de 2012 tendo a Câmara mantido todas as condições de estabilidade de emprego. 
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- António Almeirim: 

 

Lembrou à Mesa que se houvesse limites de tempo distribuídos pela representatividade 

de cada um dos grupos políticos representados na Assembleia, a sessão já teria 

terminado, pelo que recomendou que esta se debruçasse sobre esta matéria, porque é de 

democracia que se está a falar, tal como acontece na Assembleia da República. 

 

 

- Presidente da Assembleia Municipal: 

 

Esclareceu que a Assembleia Municipal se regula pelo seu Regimento em vigor. 

 

 

- Presidente da Câmara: 

 

Em resposta a Luiz Batista reiterou tudo o que já afirmou em anteriores intervenções. 

 

Submetida à votação, os documentos foram aprovados por maioria, com 2 abstenções 

(PSD), 7 votos contra (PS) e 14 votos a favor (CDU). 

 

Fizeram declaração de voto: 

 

 - Pedro Lavrado em nome do PS. 

- Fernando Leiria em nome da CDU. 

- Luiz Batista em nome do PSD. 

 

 

 

PERÍODO DE ANTES DE ENCERRAR A SESSÃO 

 

Registaram-se as seguintes intervenções: 

 

- Fernando Leiria: 

 

Afirmou que tem ouvido nesta Assembleia discutir muitos números assim como falar 

com alguma arrogância relativamente a trabalhadores, ou seja, às “gorduras” como 

alguns apelidam os que trabalham. Contudo, lembrou que o atual governo só em 

consultadorias e em 2012, gastou oitocentos milhões de euros que dariam para resolver 

muita coisa. 

 

Informou também que a bancada da CDU nesta Assembleia tem todo o orgulho numa 

intervenção aprovada em 2009 pela Câmara de Alcochete em parceria com o Porto de 

Lisboa, a Fundação João Gonçalves Júnior, a Santa Casa da Misericórdia de Alcochete 

e o ICNF – Regeneração da Frente Ribeirinha de Alcochete. A obra teve início e nesta 

fase, é pura e simplesmente da Câmara e do Porto de Lisboa. 

 

Tendo em conta algumas escritas demagógicas que apareceram e que são reveladoras de 

profunda desonestidade de cariz político (a que já nos habituaram) gostavam de 

considerar este investimento público uma obra emblemática para a vila e concelho de 
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Alcochete, principalmente sob o ponto de vista económico, turístico e uma alavanca 

poderosa para uma maior empregabilidade. 

 

Realçou que em anos de conjuntura difícil, é possível levar à prática obras públicas 

como esta, frisando que só foi possível pela existência de uma maioria porque, também 

como já foi dito, tanto o PS como o partido de direita representado na Assembleia, 

votaram contra os GOP’S e PPI’S. 

 

 

- Luiz Batista: 

 

Concordou que de facto a referida obra é necessária e mantém todas as suas posições (já 

referidas) em relação ao empréstimo para a obra em causa, tendo também elencado a 

distribuição dos Fundos Comunitários para a mesma, os quais em resumo, se traduzem 

num aumento de 65% para 80%. 

 

 

- Pedro Nogueira: 

 

Respondendo a Fernando Leiria, esclareceu que ao não votar a moção do 25 de Abril 

em nada pode ser acusado de ter participado em algum ato contra a Constituição. 

Simplesmente não concorda com a forma como estava redigida e com alguns pontos 

inscritos na moção. Também disse, que não se encontrará nas suas intervenções na 

Assembleia ou fora dela, nada que subscreva o orçamento em vigor e da defesa que se 

tem vindo a tomar em relação ao Tribunal Constitucional, nem nada similar. 

 

Afirmou também não se considerar uma pessoa de direita considerando que é 

desagradável que sistematicamente o PSD seja considerado um partido de direita, 

porque não o é, na sua opinião. 

 

 

- Presidente da Câmara: 

 

Começou por dizer que nenhum governo da República é dono dos Fundos Comunitários 

e que são as autarquias que mais e melhor aproveitam estes e os introduzem na 

economia e essa introdução gera um efeito multiplicador desta. 

 

As afirmações de Luiz Batista relativas ao aumento dado pelo governo PSD/CDS-PP, a 

valorizar esse pseudo reforço dos Fundos Comunitários, ou se devem a 

desconhecimento ou a não querer referir por que razão a comparticipação passou de 

65% para 80%. Esta prende-se com o facto de o governo ter necessidade de reapreciar 

candidaturas entretanto já formalizadas. Para aumentarem a comparticipação de 65% 

para 80% a Câmara foi compelida a desistir de muitas outras candidaturas, o que 

implica que este aumento tem subjacente uma obrigação que é desistir de candidaturas e 

dos Fundos Comunitários associados à construção do Centro Escolar da Quebrada 

Norte, à requalificação do miradouro “Amália Rodrigues”, e a construção do Bote 

“Leão  

 

Em face disto, é óbvio que o município não pode agradecer (pelo contrário) ao governo 

da República a elevação dos Fundos Comunitários que são nossos e não do governo. 
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Quanto à participação da APL informou que esta é tutelada pelo governo, pertencendo à 

administração indireta do Estado, transformada numa sociedade anónima o que a leva a 

ter que gerar receitas próprias que suportem os seus investimentos, pelo que nem este 

governo nem o anterior com quem celebrámos inicialmente as candidaturas, vai investir 

nada no concelho de Alcochete. 

 

 

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 01:45 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: 


