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Início da reunião: 21,30 horas
Términus da reunião: 24,00 horas
Membros que compareceram à reunião:
João José Dias Ferreira

E os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia

Ana Maria Teodoro Jorge

de:

Carla Maria Pereira Custódio
Gonçalo Gregório Leitão

Atalaia – Luís Fernando Gomes da Fonseca;

António Custódio Fonseca Ventura

Lourinhã – Maria Helena Silva Rodrigo Máximo da

Sandra Maria Santos Carvalho

Costa;

Silvino Pereira

Marteleira – José Miguel Anastácio Ferreira;

Paulo José Martins Loureiro

Miragaia – Pedro Norberto Santos Ferreira;

Artur Mário Ribeiro Rosário e Silva

Moita dos Ferreiros – António José Sarreira Onofre;

Nuno Miguel Figueiredo Martins

Reguengo Grande – Domingos Jerónimo Martins

Helena Maria Rodrigo Máximo da Costa

Carneiro;

Nuno Manuel da Silva Gonçalves

Ribamar – Maria Fernanda de Jesus Almeida Canôa;

António Augusto Nascimento Mateus

São Bartolomeu – Salvador Leonardo Ferreira;

Alfredo Manuel Ribeiro da Silva Santos

Moledo – Nuno José Ribeiro da Silva;

Silvério da Cruz Fontes Miguel

Santa Barbara – Sérgio Ferreira da Cunha;

Joaquim Simões dos Santos

Vimeiro – Joaquim Pedro Silva Loureiro.

Pedro Alberto Barreto Ferreira da Silva
Manuel Luís Venâncio Costa
Hernâni Luís Henriques Santos
Nuno Ricardo Ribeiro Carvalho Azevedo Sampaio

Apoio Administrativo:
Nome: Maria Mateus
Cargo: Assistente Administrativo Especialista.
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-------------------------------------ABERTURA DA ACTA ------------------------------------------- Aos 22 dias do mês de Fevereiro do ano de 2002, no Salão Nobre do Edifício dos
Paços do Concelho de Lourinhã, pelas vinte e uma horas, reuniu a Assembleia Municipal
de Lourinhã, em sessão ordinária, anunciada a todos os membros da Assembleia
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Eram vinte e uma horas e vinte minutos horas, procedeu-se à chamada.------------------ Estavam presentes os membros da Assembleia Municipal, João José Dias Ferreira,
Ana Maria Teodoro Jorge, Carla Maria Pereira Custódio, Gonçalo Gregório Leitão,
António Custódio Fonseca Ventura, Sandra Maria Santos Carvalho, Silvino Pereira,
Paulo José Martins Loureiro, Artur Mário Ribeiro Rosário e Silva, Nuno Miguel
Figueiredo Martins, Helena Maria Rodrigo Máximo da Costa, Nuno Manuel da Silva
Gonçalves, António Augusto Nascimento Mateus, Alfredo Manuel Ribeiro da Silva
Santos, Silvério da Cruz Fontes Miguel, Joaquim Simões dos Santos, Pedro Alberto
Barreto Ferreira da Silva, Manuel Luís Venâncio Costa, Hernâni Luís Henriques Santos,
Nuno Ricardo Ribeiro Carvalho Azevedo Sampaio,--------------------------------------------E os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de:-----------------------------------------Atalaia – Luís Fernando Gomes da Fonseca; Lourinhã – Maria Helena Silva Rodrigo
Máximo da Costa; Marteleira – José Miguel Anastácio Ferreira; Miragaia – Pedro
Norberto Santos Ferreira; Moita dos Ferreiros – António José Sarreira Onofre;
Reguengo Grande – Domingos Jerónimo Martins Carneiro; Ribamar – Maria Fernanda
de Jesus Almeida Canôa; São Bartolomeu – Salvador Leonardo Ferreira; Moledo –
Nuno José Ribeiro da Silva; Santa Barbara – Sérgio Ferreira da Cunha; Vimeiro –
Joaquim Pedro Silva Loureiro, -------------------------------------------------------------------------- Verificada a existência de quorum pelo Senhor Presidente da Assembleia foi aberta
a sessão quando eram vinte e uma horas e trinta minutos.------------------------------------------- A Mesa da Assembleia era constituída pelo seu Presidente, Sr. João Dias Ferreira,
pelo 1º Secretário, Carla Maria Pereira Custódio e pelo 2º Secretário Paulo José Martins
Loureiro.------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: Pediu justificação de falta à sessão de hoje por escrito
o membro da Assembleia, António Alberto Carvalho Santos.--------------------------------------- A Mesa da Assembleia deliberou, por unanimidade, justificar a falta.---------------------- CORRESPONDÊNCIA: O Sr. Presidente da Assembleia concedeu a palavra à
funcionária, Maria do Rosário Mateus, a fim de proceder à leitura da correspondência,
recebida deste a última sessão até à presente data, que a seguir se descrimina:-------------1. C.R.A.M – Comissão Representativa das Assembleias Municipais – Modernização e
Dignificação das Assembleias Municipais;------------------------------------------------------2. Município da Lourinhã – Colocação de sinalização toponímica nos Bairros Sociais
Casal Novo e Areia Branca;------------------------------------------------------------------------3. Assembleia Distrital de Lisboa – Eleição do membro para a Assembleia Distrital;-----4. Assembleia Municipal do Bombarral – Convite para a Instalação da Câmara e da
Assembleia Municipal do Bombarral.-------------------------------------------------------------5. Acção Católica Rural da Lourinhã – Convite para o encontro de Autarcas.-------------6. ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses – XII Congresso ANMP,
em Lisboa (12 e 13 de Abril, Pavilhão Atlântico).----------------------------------------------7. ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses – Envio de Fichas para o
XII Congresso ANMP.------------------------------------------------------------------------------8. P.S. – Partido Socialista – Envio de Boletim Informativo.---------------------------------9. ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses – Envio de Boletim da
ANMP.-----------------------------------------------------------------------------------------------10. ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses – XIII Congresso da
ANMP.------------------------------------------------------------------------------------------------11. ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses – Composição da Mesa da
Assembleia Municipal de Lourinhã.---------------------------------------------------------------12. ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses – Eleição do representante
das Juntas de Freguesia.-----------------------------------------------------------------------------13. Presidente da Câmara Municipal de Lourinhã – Convite para exposição e pintura de
V. Baroni.----------------------------------------------------------------------------------------------
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14. CONFAP – Convite para XXVII Encontro Nacional de Associação de Pais.-----------15. Ordem dos Arquitectos de Lisboa – Plano Regional de Ordenamento do Território –
Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML).----------------------------------------------------16. ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses – Pareceres do Comité
das Regiões da União Europeia.-------------------------------------------------------------------17. ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses - Remunerações dos
Eleitos Locais / 2002.--------------------------------------------------------------------------------18. ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses – Lei nº 169/99, alterada
pela Lei nº 5-A / 2002 de 11 de Janeiro.----------------------------------------------------------19. GEAL – Museu Jurássico na Lourinhã – Uma aposta no desenvolvimento de
Portugal, da Região Oeste e do Concelho da Lourinhã.----------------------------------------20. Associação Distrital de Lisboa – Convite para Exposição de Banda Desenhada.------21. ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses – Envio de Boletim
(Janeiro/2002).----------------------------------------------------------------------------------------22. Vitor Marques – Envio das conclusões da III Jornadas Sociais do Oeste e do Poder
Autárquico ao serviço da comunidade.------------------------------------------------------------23. ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses – Regimento da
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------24. Câmara Municipal da Lourinhã – Tomada de posse dos novos membros, na
Assembleia Municipal, do Conselho Municipal da Juventude.--------------------------------24. Presidente da Câmara Municipal de Lourinhã – Convite para inauguração das obras
de remodelação da Escola do 1º Ciclo E.B. do Toxofal de Baixo.----------------------------25. Conselho Municipal da Juventude – Eleição dos membros na Assembleia Municipal.
26. Comissão de Protecção de Crianças e Jovens – Lembrar que a Lei prevê 4 elementos
da Assembleia Municipal nesta Comissão.------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal informou que a correspondência se
encontrava à disposição dos Membros, numa pasta e, posteriormente, no Gabinete da
Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------------------------
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------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal solicitou ainda a todos os membros que
entregassem uma fotografia no Gabinete da Assembleia Municipal, tendo em vista
proceder-se à feitura dos cartões dos respectivos membros e respectivos Presidentes de
Junta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto à composição do Conselho Municipal de Juventude, referiu que, por direito
próprio, farão parte deste Conselho 3 elementos da Assembleia Municipal, que em
princípio, serão 2 do P.S. e 1 do PSD, atendendo à Divisão e ao método de Hondt.
Portanto, solicitava que os Grupos fizessem chegar os nomes desses membros. Quanto à
Comissão de Protecção de Menores, tinha que contar com 4 elementos da Assembleia
Municipal, portanto, da mesma forma, solicitava que os Grupos fizessem chegar os
nomes para integração nesta Comissão.-------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DOS TRABALHOS------------------------------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal abriu o período Antes da Ordem dos
Trabalhos e concedeu a palavra aos membros, que pretenderam intervir neste período:--------- Intervenção do membro Nuno Gonçalves:------------------------------------------------------ Após ter apresentado os seus cumprimentos, referiu que desejava formalizar por
escrito, conforme indicou na última sessão, a Proposta que apresentou verbalmente, no
sentido das próximas reuniões da Assembleia Municipal realizarem-se nas Juntas de
Freguesia. Queria ainda apresentar uma outra Proposta oral, dado que foi dito nesta
Assembleia Municipal que o GEAL escreveu à Assembleia, ( estando, desta forma, todos
os membros conhecedores do envio dessa carta), e que a mesma apresentava em linhas
gerais o projecto do novo Museu da Lourinhã. Continuou, dizendo que trata-se de um
projecto, como já tinha sido referido na última sessão, de uma dimensão que ultrapassa o
Concelho da Lourinhã. É um Projecto para todo o País, e de interesse para a Região
Oeste. Este projecto mobiliza Recursos Financeiros muito significativos, não sendo fácil
imaginar como se irá buscar verbas para o realizar. No entanto, o mesmo é
absolutamente fundamental, dado que pode ser um dos motores para o desenvolvimento
da própria Região Oeste. Nesse sentido, tendo em conta o conhecimento que apurou
através dos meios da comunicação social e outros contactos, que Sua Excelência o

ACTA 02/2002
Sessão Ordinária de 22 de Fevereiro de 2002

Presidente da República tem em agenda, nos próximos tempos, uma atenção particular
para com os Municípios Portugueses, nomeadamente para as suas iniciativas, para os
seus problemas, PROPUNHA, que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Sr.
Presidente da Câmara Municipal e a Direcção do GEAL formalizassem, por escrito, ao
Sr. Presidente da República um convite para visitar o Concelho da Lourinhã, extensivo à
sua esposa, Maria José Ritta. Convite este, não apenas no sentido de visitar o Concelho
para tomar contacto “in loco” com o projecto do Museu da Lourinhã, mas também, se a
agenda presidencial o permitir, para conhecer mais de perto os problemas do Concelho.
Assim, gostaria de dizer que o Grupo do Partido Social Democrata se disponibiliza para
apoiar em todo o que for necessário para a concretização da vinda do Presidente da
República ao Concelho da Lourinhã. O próprio mostrou a sua disponibilidade para
participar em alguma coisa que a Assembleia Municipal ou a Câmara Municipal
entendam necessário, no sentido de concretizar esta proposta. Parecendo-lhe que seria
útil que o convite a endereçar apontasse (pendente da agenda Presidencial) para o mês de
Maio ou Junho, uma vez que já haverá novo Governo em Portugal e, desta forma haverá
todo interesse em analisar, já com os representantes Governamentais, a hipótese de apoio
ao Museu e outros projectos do Concelho da Lourinhã. Gostaria de frisar, também, que
este Grupo solicita que, se for necessário, se organize um Grupo de Deputados
Municipais, que, conjuntamente, com a Câmara organize a visita de sua Excelência o
Senhor Presidente da República, se houver de facto (como pensa que existe)
disponibilidade ou interesse ou manifestação dessa disponibilidade para visitar o
Concelho. Desejava participar em pleno na organização desta eventual visita, por forma
a que todas as forças políticas representadas nesta Assembleia pudessem participar,
sugerir e estar presentes na Organização da mesma. Referiu ainda que após ter
formalizado por escrito a proposta, que oralmente tinha apresentado na última sessão,
opinou que esta, que acabou de apresentar, não necessita de tais formalidades dado ser
bastante clara e do interesse comum.-------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal interveio para dizer que, no tocante ao
ofício enviado pelos corpos sociais do GEAL, a Mesa da Assembleia já respondeu por
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escrito a cada um dos elementos que subscreveu esse mesmo ofício, disponibilizando-se
para tudo o que necessário fosse à concretização do referido projecto. Em relação à
eventual visita do Presidente da República, já teve a oportunidade de lançar esse convite,
embora verbalmente. Na altura estava, também, presente a Presidente da Junta de
Freguesia de Lourinhã, que reforçou também essa vontade. O Senhor Presidente da
República, na altura, não colocou de parte essa possibilidade, embora não tenha
agendado essa visita, dado que esse convite foi verbal, sem os formalismo necessários,
pois foi feito numa situação informal( num jantar que se realizou no Concelho de Torres
Vedras ). Referiu ainda, que era uma ideia a tomar em conta e que muito honrará a
presença do Presidente da República no Concelho da Lourinhã, pelo que será tomada
nota e ir-se-á estudar o assunto.-------------------------------------------------------------------------- Intervenção do membro Pedro Barreto:-------------------------------------------------------- Após ter apresentado os seus cumprimentos, referiu que pretendia apresentar dois
assuntos. O primeiro prendia-se com um assunto que já se debatia ao longo dos tempos,
mais concretamente no último mandado. Estava a referir-se à execução dos trabalhos na
Zona Industrial das Papagovas. Isto porque, o Sr. Presidente da Câmara, em anteriores
reuniões da Assembleias, comprometeu-se a concluir aquela obra, indicando datas,
podendo inclusive apontar algumas delas. Contudo, não era isso que importava, o
importante é que a obra continua sem estar concluída e, ainda mais grave, pensa, é que
não existe neste momento uma ideia concreta e especifica em relação ao que se pretende
fazer naquele espaço. Acrescentou ainda que, através de uma visita que fez ao local, teve
a oportunidade de verificar que existem trabalhos que são feitos várias vezes, ou seja,
terras que são removidas para um lado e depois voltam a ser colocados no mesmo sítio.
Deste modo, fica a sensação que se anda neste impasse, sem se ter uma ideia muito clara
daquilo que se pretende fazer no local. Deste forma, gostava de saber se existe projecto.
Tal pergunta deve-se ao facto de que, quando existem sucessivas alterações e as mesmas
não são visíveis para um objectivo final, do que se pretende (execução dos trabalhos),
transparece a ideia de que não existe projecto e se existe está a ser alvo de sucessivas
alterações.----------------------------------------------------------------------------------------------
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------ O segundo assunto tem a haver com o Arranjo Paisagístico do Largo do Casal
Moinho (frente à Igreja). Assim, dado que é uma obra que já vem do mandado anterior,
existe todo o interesse em terminá-la. Isto porque, julga que constava do programa do
P.S. e, constando também do programa do PSD, portanto, existia o mesmo fim. Desta
forma, neste momento, o importante seria estabelecer com a Junta, de alguma forma, a
conclusão desta obra, para que se consigam cumprir as promessas quer do PS quer do
PSD.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal interveio para

questionar ao Sr.

Presidente da Câmara se pretendia dar respostas agora aos assuntos apresentados (até ao
momento). Tendo este respondido que daria as respostas no final das intervenções.------------- Intervenção do membro Joaquim Simões:----------------------------------------------------- Após ter apresentado os seus cumprimentos, declarou que pretendia colocar uma
questão concreta ao Executivo Camarário, porque, parte-se do princípio que a
democracia deve ser o mais participada possível. Neste mandado foram confrontados
com a situação de que o Executivo Camarário passou a reunir quinzenalmente e,
considerando que o artigo 62º da Lei 169/99, prevê que o Executivo reúne
semanalmente, a menos que sejam reconhecidas conveniências em que se efectuem
quinzenalmente, gostaria de saber quais foram as conveniências que o Executivo
encontrou para que as reuniões passassem a ser quinzenais.----------------------------------------- Intervenção do Presidente da Junta de Freguesia de Reguengo Grande:----------------- Após ter apresentado os seus cumprimentos, referiu a necessidade de apresentar
alguns problemas (dado que a sua freguesia sentia-se diminuída em determinados
aspectos) deste modo apresentou e questionou o seguinte: a) Abastecimento de energia
eléctrica pública e doméstica a freguesia está cada vez estava pior ; b) Solicitou
informação sobre a data da inauguração do Bairro Social; c) A EN 247, sentido Lourinhã
/ Reguengo Grande encontrava-se em mau estado; d) As partes altas da Freguesia do
Reguengo Grande têm falta de água; e) Solicitou informação sobre a situação dos
esgotos do Rio Galvão, Reguengo Grande, Parque Escolar e continuação dos Esgotos
das Fontelas.-------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Intervenção do membro Nuno Sampaio:-------------------------------------------------------- Após ter apresentado os seus cumprimentos, começou por opinar que era
importante nesta 1ª Assembleia, com intervenções deste novo mandato, que todos
possam reflectir sobre o papel desta própria Assembleia. Estavam aqui porque eram
representantes dos cidadãos da Lourinhã, o que lhes conferia um grande orgulho por um
lado e, por outro lado dá-lhes uma grande responsabilidade. Essa responsabilidade
assume-se de duas formas, têm a obrigação de fiscalizar o Executivo, como Assembleia
Municipal que são, e ser pró-activos em apresentarem alternativas à Gestão que está a ser
seguida, de participarem. Pois, é neste espírito que esta Assembleia Municipal terá que
ser encarada. Com o espírito de renovação desse sentido de responsabilidade e
participação, para que possam ter, do lado dos concidadãos, muita mais gente nas
próximas Sessões. E isto, é tanto mais importante como os sinais que lhes vão sendo
dados, de algum alerta. Tendo sido já referido que as reuniões do executivo passaram a
ser quinzenais, quando eram semanais e, por outro lado houve uma centralização de
poderes, reforçada na figura do Presidente do Executivo. Isto vem conferir mais
responsabilidade a quem centraliza os poderes, mas também a esta Assembleia
Municipal, no sentido que, pelo respeito pelo pluralismo e não só pelas maiorias, esta
Assembleia Municipal consiga representar todos os Lourinhanenses, e consiga de uma
forma renovada apresentar novas soluções, ser o reflexo das verdadeiras tendências da
sociedade Lourinhanense e das alternativas que se possam gerar. Pensa que, esta postura
é fundamental, para que se tenha no Concelho uma democracia participativa, renovada,
que com certeza será mais “lucrativa” para todo o Concelho.--------------------------------------- Apresentou também (por ser a 1ª Assembleia Municipal) uma proposta dos
membros da Assembleia Municipal que representam o Partido Social Democrata.
Proposta esta, que se prende na linha que acham que é necessário dar sinais claros que a
democracia tem que ter regras, que balizem ela própria. E têm que essas regras estarem
devidamente balizadas, para que em determinadas alturas não haja pequenas confusões,
que podem fazer com que se pense que a democracia não está a ser respeitada. Para
melhor entendimento passaria à leitura da Proposta:---------------------------------------------
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“ Considerando que a actividade política exercida pelos órgãos do poder local deve ser
balizada por princípios e regras próprias da democracia, designadamente a
transparência, a legalidade, o mérito e a equidade dos actos produzidos;-----------------Considerando, à luz do acima mencionado, que importa disciplinar a produção de actos
da actividade administrativa que supõe ou implica a discricionaridade técnica exercida
pelo poder executivo, designadamente, no acto da atribuição de subvenções e apoios
financeiros às Instituições do Concelho por parte da Câmara Municipal. -----------------Atento o facto de ser comum em anos em que se realizam eleições para as Autarquias,
verificar-se a atribuição de subsídios de diversa proveniência entregues às entidades
beneficiárias, não raro em pleno período de campanha eleitoral;----------------------------Mostrando-se, amiúde, que nenhuma razão de mérito substancial ou de necessidade
justifica tais práticas, exercidas em período eleitoral, pelo que as motivações são de
ordem política;---------------------------------------------------------------------------------------Parecendo evidente que urge por cobro a actos que não são próprios de uma
democracia moderna, europeia, socialmente desenvolvida, além de que se suscitam
reservas de natureza ética-politica em face da sua produção em tempos e num contexto
que não são recomendáveis;------------------------------------------------------------------------Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e 1) do artº 9º do regimento da Assembleia
Municipal do Concelho da Lourinhã;-------------------------------------------------------------Os membros eleitos da Assembleia Municipal da Lourinhã em representação do Partido
Social Democrata propõe o seguinte:-------------------------------------------------------------1ª Recomendar à Câmara Municipal que a atribuição de subsídios às instituições do
Concelho que ocorra em ano de eleições para as Autarquias Locais, não tenha lugar
durante os 3 meses anteriores ao início da campanha eleitoral nem durante o decurso
desta;---------------------------------------------------------------------------------------------------2º Caso se verifique qualquer circunstância extraordinária que justifique a imperiosa
necessidade de proceder à atribuição de subsídios em contradição com o número
anterior, a Câmara Municipal deverá colocar previamente a questão à Assembleia
Municipal mediante a sua convocatória requerida nos termos do regimento.---------------
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Lourinhã, 22 de Fevereiro de 2002.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os requerentes.”---------------------- Continuou a sua intervenção referindo que esta proposta tem o objectivo de dar um
sinal, em tempos que se fala que é preciso mais serenidade e mais democracia na
política. Tendo-se aqui a possibilidade de hoje, através de uma medida simples, sem
recursos a grandes estiradas demagógicas, dar-se um sinal que vai vincular todo e
qualquer partido que esteja no poder, mas de uma forma em que as relações entre o
Poder e a Sociedade Civil sejam mais claras. Julga ainda, que podem estar a dar um
grande exemplo, não só para outros poderes locais, como para o Poder Central, para
entidades como Governadores Civis, etc...É este o âmbito da proposta apresentada.------------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal usou da palavra para questionar se se
tratava de uma proposta (no verdadeiro sentido da palavra) ou de uma recomendação ao
Executivo. Tendo obtido a resposta que se tratava de uma proposta de recomendação.--------- Intervenção do membro Alfredo Santos:-------------------------------------------------------- Após ter apresentado os seus cumprimentos, começou por referir que o seu colega
Nuno Gonçalves entregou uma proposta que por lapso não foi lida, pelo que agradecia
que se providenciasse a sua leitura, para conhecimento da Assembleia.--------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal interveio para dizer que, no tocante, a
essa proposta, a mesma não foi lida porque o membro da Assembleia acabou por referir
o conteúdo e explanou-o na totalidade.----------------------------------------------------------------- O membro Alfredo Santos continuou a sua intervenção referindo que sendo a 1ª
Assembleia deste mandato, como membro da Assembleia, as sua primeiras palavras são
de boas vindas e de cumprimentos à Mesa da Assembleia, a todos os seus colegas,
membros desta Assembleia e também ao Executivo Camarário. Com esta sua
intervenção iria fazer algumas interrogações ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal
e, gostaria depois que o mesmo respondesse. Isto porque, está nesta Assembleia com a
disposição de, nestes quatro anos de mandato, estar, não com interesses políticos, mas
sim defendendo o seu Concelho, a sua terra, aquilo que gosta e, tentar que esta
Assembleia seja séria, isenta, participada e que lute, deixando-se os partidos de lado,

ACTA 02/2002
Sessão Ordinária de 22 de Fevereiro de 2002

dado que as eleições já passaram. Que se discuta os problemas e, sobretudo se faça
votações em consciência e não por ser uma proposta do partido A ou do B.---------------------- A primeira questão que gostaria colocar ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal
era: Qual o papel que os deputados desta Assembleia iriam ter neste mandato? Será que
o Presidente da Assembleia iria utilizar o mesmo critério seguido pelo Presidente da
Câmara, de total marginalização e de ignorar por completo os vereadores do PSD? Por
isso, como deputado do PSD nesta Assembleia gostaria de saber, junto do Presidente da
Assembleia Municipal, se contava com os membros do PSD para participarem, para
tomarem uma participação activa nos problemas do Concelho ou se, também, são meros
figurantes como fizeram aos Vereadores do PSD na Câmara Municipal.-------------------------- O segundo ponto é dirigido também ao Presidente da Assembleia Municipal, que é
uma pessoa que já vem dos tempos de escola, da mesma geração, da mesma idade,
conhecidos, desta forma queria deixar bem claro que não existem inimigos políticos,
existem sim adversários políticos, existe diversificação de ideias e aqui é o local certo
para as discutir. -------------------------------------------------------------------------------------------- Queria solicitar também ao Sr. Presidente da Assembleia que, apesar desta
Assembleia ser, expressamente, maioritária do Partido Socialista, que neste mandato o
Sr. Presidente da Assembleia desempenhe o seu lugar com isenção e com seriedade.
Evitando, por vezes, ser acusado de favorecer o Sr. Presidente da Câmara na
apresentação de algumas propostas, evitando, por vezes, cometer irregularidades e fugir
ao regimento, não o cumprindo na íntegra. Entende que o Sr. Presidente da Assembleia
Municipal é uma pessoa com competência, sério, honesto, tendo todas as condições, caso
deseje, de exercer as funções em plena consciência, a fim de se ter uma Assembleia
dirigida de forma isenta, organizada e competente.--------------------------------------------------- Queria também deixar claro que o papel da Assembleia Municipal é de fiscalização
do Executivo e também de participação nos projectos e no desenvolvimento do
Concelho, por isso faz um apelo a todos membros, colegas de bancada e colegas do PS
que, durante este mandato, sejam todos participativos e que lutem por uma causa justa,
que é o desenvolvimento do Concelho da Lourinhã.---------------------------------------------

ACTA 02/2002
Sessão Ordinária de 22 de Fevereiro de 2002

------ Deixava desde já uma crítica, nomeadamente, que o Sr. Presidente da Assembleia
Municipal tente, em futuras Assembleias, apresentar uma Ordem de Trabalhos mais rica,
mais completa, porque um Concelho como este, em que existe tantas coisas para fazer e
tanto para se discutir, apresentar uma Ordem de Trabalhos que se resume única e
exclusivamente a aprovar empréstimos e taxas para a Câmara. Julga que não é muito
dignificante para todos os membros da Assembleia. Pelo que, deixando este alerta, julga
que, ir-se-ia ter oportunidade de haver Ordens de Trabalho mais ricas, em que, em cada
Assembleia, exista a possibilidade de se discutir um tema sério, de interesse para o
Concelho da Lourinhã. Isto porque, como membro da Assembleia, como deputado da
Assembleia queria deixar bem claro que o seu papel não era aprovar ou reprovar
empréstimos e/ou taxas, dado julgar que tem competência e quer algo mais para o seu
Concelho, do que ser um simples figurante, estar sentado numa cadeira a aprovar taxas e
licenças. Deste modo, pede Ordens de Trabalho mais ricas e mais completas, que sem
dúvida irão enriquecer esta Assembleia.---------------------------------------------------------------- Desejava deixar, também, uma palavra de apreço aos Presidentes de Juntas, no
fundo foram eles que fizeram o desequilíbrio entre as duas forças políticas, nesta
Assembleia. Queria deixar um alerta que os Presidentes de Junta, como representantes
das Autarquias deste Concelho, também eles sem qualquer problema, ao longo deste
mandato, venham expôr os seus assuntos, sejam reivindicativos, participativos e, que
informem os restantes membros da Assembleia Municipal dos problemas que as suas
freguesias possuem, para se poder, todos juntos, colaborar na resolução desses mesmos
problemas. No seu entender, os Presidentes de Junta têm um papel importante no
desenvolvimento do Concelho e, não é por ser a sua grande maioria eleitos pelas listas
do Partido Socialista, que os mesmos devem vir para esta Assembleia e estarem calados
e, não serem representativos e reivindicativos. Pode-se colaborar e ajudar este
Concelho.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Deixou ainda claro que, iria ser crítico e apresentar algumas propostas durante este
mandato, iria ser reivindicativo e espera que nesta Assembleia Municipal haja sempre,
por parte de todos, o respeito de uns pelos outros, não havendo aqui, futuramente,

ACTA 02/2002
Sessão Ordinária de 22 de Fevereiro de 2002

jogadas menos claras, nem tentando calar algumas pessoas. Isto porque, no dia em que
nesta sala entender que a política sobrepõe-se aos interesses do Concelho, não terá
problemas em levar os assuntos aqui tratados e a forma obscura com que possam ser
tratados, para a Praça Pública e, seria de mau grado para todos. Portanto, iria ser crítico,
esperando que todos os seus colegas, tanto do Partido Socialista como do PSD, neste
mandato, possam constituir um grupo forte, coeso, unido para resolver os problemas do
Concelho. E, como foi referido pelo deputado, Nuno Sampaio, que considera verdade,
quando se criticou a Assembleia Municipal anterior, que esta não fazia nada, não
prestava para nada e não dizia nada, deste modo fazia um alerta, tendo em vista serem
diferentes para melhor. Deste modo, solicitou uma participação activa neste mandato.--------- Dirigindo-se agora ao Sr. Presidente da Câmara, esperava que na 1ª reunião da
Assembleia Municipal estivesse presente, ou tivesse sido enviado a todos os deputados
desta Assembleia, um programa de execução do seu mandato para os próximos 4 anos.
Mais uma vez chega-se aqui, hoje, para votar empréstimos e taxas, não se sabendo qual é
a estratégia política do Executivo. Não se sabendo o que este Executivo pretende para os
próximos 4 anos, não se sabendo quais as obras e os projectos que são prioritários
executar este ano, não se sabendo nada de nada. Por isso, como é a 1ª Assembleia, as
coisas devem ficar esclarecidas devidamente, de forma clara. Assim, perguntou ao Sr.
Presidente da Câmara Municipal, como membro desta Assembleia, dado que os
membros do PSD gostariam de saber se ela existe, qual é a estratégia deste Executivo
para os próximos 4 anos.---------------------------------------------------------------------------------- Fez ainda um último reparo, queria chamar a atenção da Câmara, para a falta de
abastecimento de água, da zona nova de expansão da Lourinhã. Sendo, por acaso,
coincidente com a sua residência. Mas é uma zona da Lourinhã e, como munícipes deste
Concelho, também pagam impostos e, tem água menos vezes do que têm
frequentemente. Sendo aqueles habitantes da Lourinhã, da zona da Portela, de manhã se
levantem e não haja água. E, se é assim no Inverno, como será no Verão? As
dificuldades são imensas. É um apelo que faz, tendo conhecimento que o Sr. Vereador
João Duarte e o Sr. Presidente da Câmara já receberam alguns pedidos e algumas
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resoluções dos problemas, por parte dos moradores. Queria também deixar claro que o
Sr. Vereador João Duarte já foi tentar resolver o problema, tendo conseguido que o
fornecimento de água se processasse com um pouco mais de regularidade que o habitual.
No entanto, queria deixar o seguinte alerta: Que ainda, aquela zona de expansão nova da
Lourinhã, não tinha condições, nem é abastecida por água como deveria ser. Terminando
a sua intervenção.------------------------------------------------------------------------------------------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal usou da palavra para dizer que o
espírito que o membro Alfredo Santos referiu, com que se está presente nesta
Assembleia é o mesmo e, como iria ter oportunidade de verificar, este Órgão será aquilo
que os membros desejem fazer dele, independentemente, de se estar aqui neste lugar, no
lugar dos colegas Carla Custódio ou Paulo Loureiro. Este Órgão funcionará conforme
actuação de todos os seus membros, sem excepção. E foi sempre preocupação, já no
mandato anterior, de não descriminar ninguém, nem sequer privilegiar, embora em
política, às vezes, possa parecer aos olhos de quem aqui não está que assim se faça. À
cerca do que o membro Alfredo Santos referiu e, mencionou o nome de outro membro,
que tinha dito que esta Assembleia não prestava para nada, nunca ouviu ninguém dizer e,
pelo menos se pensou, teve sempre a boa educação de não o dizer dessa forma. Fica o
apontamento, não desta última expressão que disse, dado que este tipo de coisas não se
aponta, mas em relação ao espírito que o membro Alfredo Santos demonstrou ter quando
veio para esta Assembleia, também foi o mesmo espírito que o levou a vir para esta
mesma Assembleia.---------------------------------------------------------------------------------------- Intervenção do Presidente da Junta de Freguesia de Moita dos Ferreiros.--------------- Após ter apresentado os seus cumprimentos, dirigiu-se ao Sr. Presidente da
Câmara, e no que se refere ao Bairro Social da Moita dos Ferreiros, para dizer que pensa
que estas obras estavam quase concluídas. Contudo, teve uma conversa com o
empreiteiro da obra e este disse-lhe que estavam sem energia eléctrica e que nunca lá
tinham tido energia eléctrica. Deste modo, gostaria de saber para quando estava previsto
alojar as pessoas do Bairro Social, dado ter que existir forçosamente energia para o
efeito.---------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Referiu ainda que, desde o início, existiu como que uma parceria entre a Câmara e
a Junta de Freguesia, relativamente à elaboração das listagens das pessoas que iriam para
o Bairro Social e dos possíveis candidatos. Contudo, não lhe foi possível, nos serviços da
Câmara, aceder à informação de quais são as pessoas que estão candidatas para irem para
o Bairro Social de Moita dos Ferreiros. Pensa que é importante que a Junta de Freguesia,
que se encontra no local, tenha esse conhecimento, nomeadamente, se são pessoas da
Freguesia, de pessoas que propuseram ou se são outras. Mesmo para se poder dar
resposta a alguns munícipes da freguesia que questionam se estão contemplados. Isto
porque, a maior parte das pessoas têm poucos recursos, habilitações académicas muito
baixas e que, por vezes, dirigem-se à Câmara e não percebem o que lhes informam.
Assim, julga que a Junta de Freguesia deveria possuir esses dados, por forma a poder
fornecê-los à população, atendendo a que se encontra próxima a inauguração.------------------- Intervenção do membro Artur Mário:---------------------------------------------------------- Após ter apresentado os seus cumprimentos, começou por referir que não estava a
fazer conta de intervir nesta Assembleia, mas sinceramente, após ter ouvido as
intervenções dos membros Nuno Sampaio e Alfredo Santos, colegas do PSD, pensa que
era de retribuir-lhes a boa vontade com que aparecem. Portanto, que sejam activos,
efectivamente, ao longo dos 4 anos que os trazem aqui e que não apareçam também,
efectivamente, só nos últimos 2 meses que antecedem às campanhas eleitorais, ou seja,
que se trabalhe para o Concelho em conjunto, mas ao longo de todo este mandato.
Existia uma coisa que o chocava, dado ter aqui estado há 8 anos, voltando agora, é a
cordialidade com que foram apresentadas as intenções do PSD nesta Assembleia. Estava
em “banho Maria”, mas depressa derreteu. O membro Alfredo Santos, que é da sua
juventude e a quem estima e respeita, concorda com a sua intervenção, quando ele diz
que se trabalhe para a Lourinhã. Contudo, têm que se pesar os adjectivos, não têm que
vir para aqui votar licenças, ou projectos, ou taxas, mas, efectivamente, o papel dos
mesmos seria votarem aquilo que lhes apresentam. Sendo da responsabilidade dos
membros propor, tal e qual como o Presidente do PSD já fez algumas propostas que
corrobora e acha de pleno interesse. Agora, aquela cordialidade que o Presidente do PSD
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apresentou, estragou-se toda logo a seguir. Sinceramente, reconhecia o valor dos
deputados do PSD, conhecendo alguns muito bem e, julga que existe matéria de ambos
os lados, que se pode levar a pensar na Lourinhã no sentido positivo e construtivo.
Possuía juventude, valor de todos os lados, e se se conjugarem os esforços nas diversas
comissões, que certamente irão ser formadas nesta Assembleia, pensa que desta forma se
poderá dignificar a Lourinhã. Para finalizar, queria desejar que, ao longo dos anos que
se vão seguir, exista o bom senso de trabalhar para a Lourinhã, esquecer emblemas e
cores, independentemente de se saber que existem interesses partidários. Referiu que,
felizmente era independente e, queria fazer um pedido a esta Assembleia, aos seus
membros, aos Vereadores e ao Presidente da Câmara, não sabendo até que ponto isto
possa ser mais uma pedra mal caída dentro do partido, mas o que era certo é que a Junta
de Freguesia de Ribamar mudou de Presidente. Pessoalmente, tem uma relação bastante
amistosa com o ex-Presidente da J. F. de Ribamar, tal como tem uma relação muito
próxima com a nova Presidente, sabe que possivelmente não é fácil ser-se Presidente nas
condições em que a Presidente o é. No entanto, fazia aqui um apelo, no sentido de que,
apesar da Junta de Freguesia de Ribamar ter passado para a oposição, que lhe seja dada
toda a colaboração, porque gostaria que se sentisse suportada nessa sua tarefa, que irá ter
por 4 anos. Não queria que interpretassem mal as suas palavras, o que tinha dito tem
haver com um espírito conjunto de todos os membro, dos 32 elementos que compõem
esta Assembleia, não estando partidos impostos, embora reconheça que depois isso iria
surgir, mas primeiro a Lourinhã.------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal concedeu palavra ao membro Alfredo
Santos, que usou do seu direito de resposta. Deste modo, começou por dizer ao seu
colega, Artur Mário, que a cordialidade apresentada pelos membros do PSD não se devia
confundir por unanimismo, ou seja, votar-se sempre por unanimidade ou de acordo com
que se apresenta. A cordialidade pode existir, mas com certeza, não iriam estar todos do
mesmo lado, ou com as mesmas posições e ideias, não se devendo confundir uma coisa
com a outra.--------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Salientou ainda outro aspecto, que se refere ao que foi dito, sobre o facto de só se
aparecer nos últimos 2 meses de campanha eleitoral. Dado que existem pessoas aqui
nesta Assembleia Municipal que estão cá, pela primeira vez, a desempenhar funções na
Autarquia e na Assembleia, queria deixar claro que já foi membro desta Assembleia
durante 8 anos e teve uma falta e, já foi Vereador da Câmara durante 4 anos e teve uma
falta. Deste modo, nesta assunto o deputado Artur Mário pode estar descansado que não
existem adjectivos, mas sim provas dadas.----------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal concedeu palavra ao membro Nuno
Sampaio, que usou do seu direito de resposta. Começou por referir que pensa que o
espírito já foi mal demarcado, ou seja, respeita e compreende a intervenção do membro
da Assembleia Artur Mário, mas pensa que o importante aqui, para além de todos
trabalharem para a Lourinhã, é não confundir falsos unanimismos com essa
predisposição, ou seja, uma Assembleia aonde exista crítica, no sentido positivo, aonde
exista confronto de ideias e de projectos. E é esse o espírito que se desejou demarcar e,
compreende a intervenção, mas pensa que era importante, dado que se referiu à sua
intervenção, deixar isto bem claro.---------------------------------------------------------------------- Intervenção do membro Helena Máximo da Costa:------------------------------------------- Após ter apresentado os seus cumprimentos, queria solicitar primeiro ao Executivo
Camarário uma atenção para as ruas da Vila e para os caixotes de lixo, que não se
encontram nas devidas condições de higiene. Depois, em relação ao que foi ouvido aqui,
não pode deixar de ficar um pouco espantada com as declarações do membro Alfredo
Santos em relação aos Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, do que mais do que
reivindicativos nesta Assembleia, sempre os viu participativos e, pensa que eles precisam
daquilo que têm sido, actuantes nas suas freguesias e por isso mesmo foram reeleitos.
Deste modo, queria deixar uma palavra de louvor ao trabalho que sempre foram tendo ao
longo dos respectivos mandatos.------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal concedeu a palavra ao Sr. Presidente da
Câmara, a fim deste responder às questões que foram formuladas.----------------------------
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------ O Sr. Presidente da Câmara, após ter apresentado os seus cumprimentos, começou
por referir-se à intervenção do Dr. Nuno Gonçalves, que formalizou algumas propostas,
esclareceu que as mesmas serão devidamente agendadas pelo Sr. Presidente da
Assembleia Municipal e discutidas nessa altura. Contudo, existiu uma situação na
Intervenção do membro Nuno Gonçalves e que se refere à carta enviada pelo GEAL aos
membros da Assembleia Municipal, carta essa que também foi enviada aos membros do
Governo, deputados da Assembleia da República e outras autoridades. Efectivamente, a
Câmara encomendou 2 projectos, que foram executados, tendo sido já entregue o
projecto elaborado pela Quartenaire e que se refere à museonalização, modelo de gestão
do museu, o que serão os quadros técnicos e os custos reais do funcionamento do museu.
O outro projecto, relativo ao museu Jurássico, encontra-se já elaborado o estudo prévio,
que a Câmara aprovou no dia 07.01.02. Posteriormente, ir-se-ia apresentá-lo
publicamente e tentar encontrar os fundos comunitários, para dar suporte a esta grande
obra para o Concelho da Lourinhã.---------------------------------------------------------------------- Em relação ao assunto que apresentou sobre a visita do Presidente da República,
comunga com essa intenção, a fim do mesmo se aperceber deste projecto. Informou
ainda que solicitou à empresa Arqitec que fizesse uma apresentação, em termos de
imagem, da visualização total do projecto, em 3 dimensões. Tendo esta empresa
respondido agora sobre o valor que custaria esta pretensão. Esta Apresentação poderia
ser feita, não só ao Presidente da República, como também a alguns elementos do
Governo que viessem a acompanhá-lo. Continuou a sua intervenção, explicando que
existe a pretensão de tentar encontrar no programa da Ciência Viva ou no POSI
financiamento para este projecto. Deste modo, será um projecto que, seguramente, até
Junho, será visualizado. Assim, a visita em causa poderia ser calendarizada para a altura
do feriado Municipal, 24 de Junho, pelo que ir-se-ia formalizar o convite para essa
altura, preparando essa visita com afinco, bem como, a apresentação do projecto.--------------- Queria ainda dizer que, à parte de algumas transformações que existiram no
Programa Operacional da Cultura, devido a desvios de verbas para outros, existe ainda a
medida 1.5 que dá a possibilidade de se candidatar este projecto. Não sendo impensável
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que, numa requalificação urbana, da medida desconcentrada da CCRLVT, se consiga a
parte da jardinagem, que ascende aos 800 mil contos. Assim, suportado pela medida 1.5,
pelo Programa desconcentrado da CCRLVT e pelo Programa Ciência Viva, que através
da sua gestora ( a quem já solicitou uma audiência), soube que se mantém disponível
para os conteúdos deste museu, é possível concretizar este projecto Deste modo, se
existe possibilidades de candidatura ao programa da CCRLVT, à medida 1.5 e se existe
para os conteúdos, é necessário encontrar também financiador para o edifício do museu.
------ Existe também da parte da Quartenaire e da Arqitec a flexibilidade de poder reduzir
a dimensão desse museu, que prevê uma cave para estacionamento, o que encarece muito
o projecto. Pode retirar-se essa cave para estacionamento, fazendo-o ao ar livre, nos 32
hectares que compõe este projecto, pelo que, ir-se-ia avançar com esta redução, o que
baixará o custo do projecto na globalidade de 3,2 milhões de contos para 2,7 milhões de
contos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara continuou a usar da palavra para dizer que o deputado
Pedro Barreto Silva apresentou uma questão que tinha haver com a execução da Zona
Industrial das Papagovas, pelo que, informou que as obras em execução nesta Zona
Industrial, tinham como fim instalar, definitivamente, a Adega Cooperativa. Existia um
entendimento com a Adega, no sentido desta comprar um terreno dentro da Zona
Industrial. A Câmara adquiriu ali um espaço, por cerca de 5 mil contos, e esse espaço
encontrava-se actualmente na fase das terraplanagens, tendo em vista executar 2
patamares destinados à Adega Cooperativa. Portanto, a Adega iria ser instalada na Zona
Industrial. Informou ainda que, por selecção, já tinham sido entregues os outros lotes,
faltando celebrar as escrituras. Informou ainda que brevemente proceder-se-ia à
instalação da iluminação, perspectivando-se a sua conclusão definitiva.-------------------------- No tocante ao arranjo paisagístico do Casal Moinho (frente à Igreja), informou que
reuniu com o Presidente da Junta de Freguesia, aonde este mostrou-lhe um
projecto/esboço, executado por um elemento da Assembleia de Freguesia, que trabalha
nesta área. Neste momento, está a ser estudada a melhor forma do mesmo ser executado.
Contudo, julga que esta situação será resolvida brevemente.-----------------------------------
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------ Sobre a questão colocada pelo Deputado Joaquim Simões, e que se refere às
reuniões quinzenais do Executivo Municipal, esclareceu que, a maioria deste Executivo
(que é uma maioria afecta ao Partido Socialista), entendeu que efectivamente as
Reuniões quinzenais trariam benefícios ao Município, nomeadamente em termos
operacionais, dado que permitiriam que as actas fossem elaboradas e fosse dado
cumprimento efectivo pelo Sector de Actas. A legislação é clara, a Câmara pode reunir
quinzenalmente, e foi esse o entendimento da maioria do Executivo Municipal, que
levou a que, por uma questão de operacionalidade, as reuniões se realizassem de 15 em
15 dias. Informou ainda que, curiosamente, o Sr. Vereador José António da Costa Tomé
esteve presente, há pouco tempo, numa acção de formação da ATAM, e retirou
informação de que 90% das Câmaras reúnem de 15 em 15 dias. Portanto, não existe 90%
de gente, como aqui se quer dizer, que use e abuse do poder para determinar o período
das reuniões, dado que as reuniões quinzenais são prática corrente da maioria das
Câmaras Municipais e, se é abuso de poder esta situação, existe 90% das Câmaras do
país a abusar do Poder.------------------------------------------------------------------------------------ O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Reguengo Grande referiu que a sua
freguesia está diminuída, expressão esta que utiliza sempre, mas efectivamente é uma
freguesia que se encontra em franco progresso, possuindo obras de vulto e, que tem
sobretudo um Presidente de Junta de Freguesia que luta por essa freguesia, como lhe é
reconhecido há muito. ------------------------------------------------------------------------------------ No que diz respeito ao reforço da iluminação pública, informou que já tinha sido
exigido à EDP esse reforço, tendo esta respondido que o mesmo iria ser feito
brevemente. Acrescentou ainda que, na parte do reforço em baixa tensão iria haver um
reforço em média tensão, não só na freguesia de Reguengo Grande como também nas
freguesias de Moita dos Ferreiros, Ribamar e Santa Bárbara. Existiriam 2 linhas, a saber:
Uma que partiria da Lourinhã para Ribamar e Santa Bárbara (encontram-se já colocados
os postes, ao longo da via, de média tensão); e outra proveniente do Outeiro da Cabeça,
em média tensão, que será também reforçada na freguesia de Moita dos Ferreiros e
Reguengo Grande, sendo esta última também reforçada em baixa tensão.-------------------
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------ Sobre a questão do Bairro Social, este terá que ser inaugurado, impreterivelmente,
até ao final de Março. A Câmara esperou uma altura mais oportuna para a colocação da
energia eléctrica nesses bairros, dado que fez a instalação provisória, estando agora a
instalar definitivamente. Com a assinatura do novo contrato, a execução das infraestruturas de iluminação pública e de abastecimento de água é gratuita, enquanto que no
Contrato anterior era pago a 50%. Existindo os projectos de todos os bairros, a EDP irá
proceder à ligação eléctrica dos respectivos bairros.-------------------------------------------------- Em relação à questão da EN 247, esta já foi desclassificada, contudo, o Auto de
Entrega ainda não está concluído. A Câmara recebeu o Auto de Entrega, concordou com
o mesmo e reenviou-o ao ICERR, tendo em vista a formalização do mesmo. Deste modo,
a Câmara só poderá intervir na EN 247 quando este processo estiver concluído.------------------ No tocante ao Parque Escolar, foi feita uma visita ao local através do Sr. Vereador
José Tomé. Neste momento, ir-se-ia resolver o mais urgentemente possível (nas férias da
Páscoa) e ir-se-ia redimensionar todo o Parque Escolar (que crescerá nas imediações),
tendo em vista juntar o 1º Ciclo, Pré-Escolar e Zona da Cantina. Aproveitar-se-á as infraestruturas existentes no lado oposto, para um percurso devidamente balizado. Era
intenção retirar-se os ATL’s deste Parque Escolar, que seriam implantados na actual préescolar.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre a intervenção do Deputado Nuno Sampaio, sendo ela mais dirigida à
Assembleia Municipal, mas faz reparos à actuação do Executivo, no tocante às reuniões
quinzenais e ao desprezo dirigido aos Vereadores da oposição. Mas lembra-lhe que, de
acordo com Lei 169/99 de 18.09, na sua actual redacção, o Presidente da Câmara é
coadjuvado (deixando de existir a figura dos pelouros) por Vereadores. Existe uma
maioria e a coadjuvação dos Vereadores que entendeu foi de 2 Vereadores, a saber: João
Duarte e José Tomé. Seria outra situação se a lei entendesse e determinasse algumas
actividades para Vereadores da oposição, apesar de não ser apologista que existam
atribuições de actividades não tão importantes, dado que a colaboração deve ser efectiva
e para tal é necessário que haja Vereadores a tempo inteiro. Não sendo credível que

ACTA 02/2002
Sessão Ordinária de 22 de Fevereiro de 2002

qualquer atribuição à um Vereador, que não seja a tempo inteiro, se exija o cumprimento
de horários, vá as reuniões, esteja presente e execute.------------------------------------------------ No que se diz em relação às delegações de competências, que é extensa e
demasiada, a mesma é somente o que a lei permite. O que poderá suceder, se houvesse
uma mudança substancial na Lei das Autarquias Locais, seria o reforçar dos poderes da
Assembleia Municipal, na possibilidade de existir um Executivo monocolor (aí assim
justificava a situação). Referiu que era apologista de uma maior entrega de poderes na
Assembleia Municipal, devendo quem ganha as eleições ser responsabilizado e, por isso
deve formar a sua equipa. Nesta perspectiva, entendeu evocar, sob proposta dos
elementos da sua equipa, as responsabilidades que estão permitidas por Lei e, entendeu
logo a seguir, redistribuí-las pelos 2 Vereadores que estão a tempo inteiro, bem como,
pelos Chefes de Divisão. Como exemplo referiu as seguintes áreas: Recursos Humanos,
Acção Social, Cultura, Juventude, Desporto, Turismo, Obras Municipais e outras.-------------- Deste modo, não concordava com o que disse o Deputado Nuno Sampaio,
concordava sim que a Assembleia Municipal poderia possuir mais poderes de
fiscalização, se se reunisse mais vezes e estivesse mais próximo do Executivo. ----------------- Em relação à atribuição de subsídios, em que apresentou uma recomendação da não
atribuição de subsídios num período de tempo, entendemos que os subsídios são
atribuídos pela Câmara e não pelo Presidente da Câmara. É uma competência que é
expressa da Câmara Municipal, a menos que exista uma situação urgente e esteja sujeita,
posteriormente, a ratificação. Não entende que, sendo uma prática atribuir subsídios às
colectividades, se tenha que, perante as eleições, que é um acto corrente da democracia,
interromper durante 3 meses a atribuição desses subsídios. Desta forma, teria também o
Presidente da Câmara que sair 3 meses antes, porque anda a fazer campanha eleitoral
todos os dias, bem como os Vereadores e todos aqueles que estivessem próximos do
poder. Não se pode chegar a esta questão da banalização, o que se poderá fazer é atribuir
estes subsídios com algumas regras, ou seja, quem mais trabalha mais recebe, ou, quem
recebe subsídios e não os utiliza, não deve ser contemplado no ano a seguir. Assim,
entende a crítica, mas não justifica chegar à situação proposta, de não atribuição durante
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3 meses antes das eleições. Informou ainda, que, no próximo Domingo, iria assinar 2
contratos-programa com o Secretário de Estado José Augusto Carvalho, em véspera de
eleições, um em Ribamar e outra na Casa do Povo na Lourinhã e, só não assina mais,
porque não existem mais candidaturas. Por isso, pensa que não é da forma proposta que
se muda o comportamento, quer da Assembleia, quer do Executivo. È possível que estas
atribuições funcionem, com regras.---------------------------------------------------------------------- Sobre o que disse o Deputado Alfredo Santos no tocante à Assembleia Municipal,
sobre o seu papel fiscalizador, abstêm-se de comentar, dado que é uma questão que tem
haver com a Assembleia Municipal. Mas já na questão do apreço dos Presidentes de
Junta, estes têm trabalho e, fazem-no porque têm competências delegadas. Existe um
conjunto de Presidentes de Junta, que se mostraram disponíveis para assumirem
novamente a sua candidatura e ganharem as eleições. Porque têm funções delegadas e
não se limitam a serem uns meros passadores de atestados ou de certidões. São
intervenientes activos naquilo que é a vida do Executivo Municipal, da vida municipal.
E, assim recebem conforme as delegações de competência e, por esta linha de orientação
existem Presidentes de Junta interessados.------------------------------------------------------------- O Deputado Alfredo Santos ainda pelo que diz, esperava que fosse feito, hoje, um
discurso político, contudo, não poderia enveredar por essa situação, explanando quais os
objectivos para este ano em termos de execução. O ano político inicia-se em Abril, aonde
se aprova o Orçamento e o Plano de Actividades, dado terem existido eleições
Autárquicas. Nesta altura seria ridículo fazer-se alguma intervenção desse género.------------ Sobre a questão da Ordem de Trabalhos, ela é pobre neste momento, porque ainda
outros assuntos não existem para a enriquecer, mas em Abril, decerto existirá uma
Ordem de Trabalhos com mais matéria.---------------------------------------------------------------- Sobre o abastecimento de água na Portela, afirmou que se pretende rectificar,
apesar de já ter existido uma melhoria substancial. Tem que amputar-se, definitivamente,
a vinda da água dali para o abastecimento daquela zona, da zona do Toxofal, porque o
consumo nesta localidade é grande e há algumas carências ao longo do trajecto. Terá que
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existir uma ligação directa aos depósitos do Monte da Noite, o que se iria tentar fazer
rapidamente.------------------------------------------------------------------------------------------------ O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Moita dos Ferreiros, em relação à sua
intervenção sobre os Bairros Sociais, poderá dirigir-se ao Sr. Vereador José Tomé e,
solicitar-lhe uma listagem das pessoas inscritas para aquele Bairro, que lhe será entregue
de imediato. Informou ainda que era necessário, com a presença do Presidente da Junta
de Freguesia, ter-se uma conversa com as pessoas relativamente à sua entrada no Bairro.
Estas pessoas estão a ser acompanhadas quer pela Psicóloga, quer pela Assistente Social.
Relativamente à falta de energia eléctrica, conforme já lhe explicou, o seu fornecimento
foi solicitado e, que neste momento já estava garantido pela EDP.--------------------------------- O Deputado Artur Mário fez uma intervenção que não solicitou nenhuma
intervenção do Presidente da Câmara, contudo, apesar do PS estar em maioria, os
Presidentes de Junta iriam ser tratados de igual forma, por isso, a distribuição de verbas a
utilizar para as Juntas de Freguesia iria servir todas de igual modo.-------------------------------- Sobre a questão colocada pela Deputada Helena Máximo da Costa sobre os
recipientes do lixo, tomar-se-ia nota, para se encetarem as diligências necessárias à sua
limpeza e à das ruas.--------------------------------------------------------------------------------------- No que concerne às respostas por parte do Sr. Presidente da Câmara às questões
levantadas, tinha finalizado a sua intervenção.--------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal informou que tinham solicitado, para
usar o DIREITO DE RESPOSTA, os membro da Assembleia, Pedro Barreto Silva, Nuno
Sampaio, Joaquim Simões, Nuno Gonçalves, Alfredo Santos e o Presidente da Junta de
Freguesia de Reguengo Grande.------------------------------------------------------------------------- Solicitou ainda que os Direitos de Resposta fossem rápidos, dado ter-se ocupado a
1ª hora dos trabalhos com intervenções no âmbito da Antes da Ordem do Dia, sem
contabilizar o tempo de intervenção do Sr. Presidente do Executivo, que em regra não
pode contar. Deste modo iniciaram-se os seguintes DIREITOS DE RESPOSTA:--------------1º O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Reguengo Grande.-------------------------------- Dirigiu-se ao Sr. Presidente da Câmara para dizer que realmente têm havido obras
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de vulto na freguesia do Reguengo Grande, contudo, ainda existiam carências,
nomeadamente a falta de água nas partes altas e os esgotos. Acrescentou que já se fala,
há 8 anos, dos esgotos nesta Assembleia, aonde se referem os pedidos que o Presidente
da Junta faz à Câmara, e os mesmos continuam por ser executados.-------------------------2º O membro Pedro Barreto Silva:--------------------------------------------------------------------- Começou por referir que a questão tinha haver com a Zona Industrial das
Papagovas e com alguns trabalhos que estão lá a ser executados. Estes trabalhos estão
sistematicamente a ser alterados e, por isso tinha dito que dava a ideia de que não existe
um Projecto. O Sr. Presidente da Câmara respondeu que as alterações que estão a
acontecer tem a haver com a implantação da Adega Cooperativa e, esta, pelo
conhecimento que possui, não tem projecto. Não havendo projecto para a obra, como é
que o Sr. Presidente da Câmara pode dizer que as alterações que estão a ser executadas,
na modelação do terreno, tem haver com a Adega Cooperativa? Como o Presidente da
Câmara tem conhecimento, a preparação e modelação do terreno estão directamente
relacionadas com o projecto, se não existe projecto, tem algumas dificuldades em crer
que assim seja. Portanto, este assunto é importante, porque, aquando da atribuição dos
lotes, às pessoas não lhes foi dito que as plataformas para a implantação dos lotes iriam
ser desniveladas, ora, assim, em termos de estrutura a implantar nestes lotes, iriam ficar
bastante encarecidos. Deste modo, pensa que as pessoas não estão sensibilizadas para o
tipo de construções que vão ter que fazer e os custos acrescidos que essas construções
irão ter, só pelo facto dos lotes em vez de estarem todos uniformizados à mesma cota,
vão ter plataformas desniveladas, com uma plataforma a uma determinada cota e outra
com uma cota completamente diferente. Assim, seria de bom tom, sensibilizar as pessoas
para este problema. De qualquer forma, o que mais o preocupava ainda, era sobre a data
final para a conclusão destes trabalhos, dado que o Presidente da Câmara tinha apontado
uma data na Assembleia em Setembro, que seria 04.10.01 para essa mesma conclusão.
No entanto, já se estava em Fevereiro de 2002 e a obra não se encontrava concluída, e
pensa que ainda se está longe da sua conclusão. Deste modo, desejava saber, da parte do
Presidente da Câmara, qual a data efectiva para a conclusão dos trabalhos. Considera que
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esta obra se reveste de grande importância para o desenvolvimento do Concelho, estando
bem patente no nº de pessoas que se candidataram para a atribuição dos lotes e que não
merecem ser desprezadas. Solicitando mais uma vez, que lhe fosse indicada uma data
para a conclusão dos trabalhos.--------------------------------------------------------------------3º O membro Nuno Sampaio:--------------------------------------------------------------------------- O seu pedido de intervenção devia-se ao facto de, após ter ouvido a intervenção do
Sr. Presidente da Câmara, pensa que não tornou bastante claro o ponto da sua
intervenção. Não iria comentar alguns adjectivos que não utilizou e algumas tensões no
sentido daquilo que disse, que não disse. Porque o ponto fundamental da sua
intervenção, tem exactamente a haver com aquilo que o Sr. Presidente da Câmara acabou
por dizer, ou seja, um reforço do papel da Assembleia Municipal. E esse reforço não
pode estar à espera que seja a Lei a fazê-lo, ou melhor, pode-se, mas também, por outro
lado, pode-se ter uma atitude mais pró-activa e, foi o apelo a essa atitude que tinha feito.
Era da opinião também que os Executivos deveriam ser monopartidários. Assim, entende
que esta Assembleia Municipal deveria ter um reforço dos seus poderes, mesmo que não
sejam contemplados na Lei, deve ser na disposição das pessoas que aqui se encontram. É
esse o sentido da sua intervenção.--------------------------------------------------------------------- Relativamente à proposta formalizada, sobre os subsídios, não se devia comparar
uma proposta que é exequível, com coisas que não o são. Era claro que o Presidente da
Câmara e Vereadores não podiam estar sem funções. Mas, existia um exemplo concreto
de subsídios que vinham a ser atribuídos regularmente em Janeiro e, que em ano de
eleições, é atribuído na véspera de se iniciar a campanha eleitoral. E que também, com
muita honra, aqui se deslocou, em representação de uma Associação, como muitas das
pessoas com influência na vida Associativa no Concelho. Ou seja, esteve-se presente
nesta sala, na véspera da campanha eleitoral, tendo as Associações recebido os subsídios.
Isto não se prende com o partido A ou B, é um pequeno exemplo do alcance da proposta
do PSD. Esta proposta não pretende parar o Executivo, nem diminuir a operacionalidade
do poder local, mas sim, contribuir para o aperfeiçoamento da vida democrática e da
relação do poder local com a sociedade civil.-----------------------------------------------------
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4º O membro Joaquim Simões:------------------------------------------------------------------------- Queria mostrar a sua estranheza ao Sr. Presidente da Câmara, dado que depois de
vinte e tal anos de prática de reuniões semanais, se de facto se trata de uma questão de
operacionalização, de não se ter chegado mais cedo a essa conclusão. Existia gente
experiente no poder há 20 anos, estranhando-se esta medida tardia. De qualquer forma,
se esta medida, por uma questão de operacionalização, mais concretamente no que se
refere à elaboração das actas, resultar em mais eficácia e em mais rigor, saudar-se-á essa
medida.------------------------------------------------------------------------------------------------5º O membro Nuno Gonçalves:------------------------------------------------------------------------- Tinha ouvido atentamente a exposição e as explicações do Sr. Presidente da
Câmara e existia uma parte da sua explicação que merece uma forte crítica, dado que
deve-se distinguir claramente o que é a actividade jurídica, o que é o Direito e o que é a
actividade Política. Nem tudo o que é legal é lícito no Plano Ético e Político. Ora, é
preciso sublinhar aqui que, andar a atribuir subsídios, conjuntamente, com um membro
do Governo em plena campanha eleitoral, é uma actividade politicamente censurável no
Plano Ético e Político, dado ser uma atitude que, independentemente de quem a pratique,
é reveladora de sub-desenvolvimento político. Só nas sociedades sub-desenvolvidas é
que, em plena campanha eleitoral, se anda a atribuir subsídios. É preciso distinguir que
não se estão discutir questões Jurídicas, mas sim políticas. Uma vez que já passaram as
eleições, exactamente na 2ª vez que esta Assembleia se reúne, e porque se trata de uma
competência (que se reconhece) legal do Executivo Municipal, por isso é uma proposta
de recomendação, dado não poderem alterar essa prática, podendo recomendar ao
Executivo, que abandone uma prática típica de sub-desenvolvidos. Por querer ser-se
desenvolvidos, ter uma sociedade cultural evoluída, ser plenamente civilizado no Plano
Político. Estar-se na altura indicada, no início do mandato, para que o Executivo
Camarário tenha um comportamento à altura das sociedades desenvolvidas,
designadamente, próprias da União Europeia. E é apenas isto e sobre este ponto. Existe a
maior consideração pelo Presidente da Câmara, pelo papel e funções que representa e, só
intervém para sublinhar este ponto, porque é politicamente muito importante e é
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reveladora da atitude de uma Assembleia Municipal saber se está de acordo, que, em
plenas campanhas eleitorais, designadamente para os Órgãos Autárquicos, se distribua
subsídios, como aconteceu nesta campanha. É o apelo que faz à moralização da
actividade do Executivo a partir de valores, princípios, que pensa que são partilhados por
todos, inclusivamente, pelo Presidente da Câmara.---------------------------------------------6º O membro Alfredo Santos:--------------------------------------------------------------------------- Referiu que quando mencionou os Presidentes de Junta, nem sequer interpelou o
Presidente da Câmara, portanto, nem estava a espera que lhe respondesse, dado que este
deve responder a quem lhe coloca as questões. Mas quer deixar bem claro que na sua
intervenção acerca dos Presidentes de Junta, referiu que existem Presidentes novos, que
vão exercer o cargo pela 1ª vez. Reconhece o trabalho já desenvolvido pelos Presidentes
de Junta. O que tinha alertado foi que esses Presidentes de Junta continuassem a ser
participativos, reivindicativos, porque do pouco trabalho que existe neste Concelho,
também sabe que grande mérito é dos Presidentes de Junta, porque são eles que ainda
fazem alguma coisa em prol do Concelho. Por isso, quando o Presidente da Câmara
tentou baralhar e dar de novo a sua intervenção, acerca dos Presidente de Junta, tinha-se
referido aos mesmos com respeito, e tinha conhecimento dos seus papeis e o que têm
feito, não precisando de ninguém que o venha confundir.-------------------------------------------- Na questão do Sr. Presidente da Câmara dizer que era ridículo vir apresentar obras
e um discurso, não pretendeu que este fizesse um discurso, dispensando os seus
discursos. Queria sim que apresentasse aqui um Programa e um Plano. Ir-se-ia apresentar
o Orçamento e o Plano de Actividades em Abril, e também sabia que houve eleições e
que estes documentos só vêm em Abril. Estava-se em final de Fevereiro, faltando um
mês, mas julga que, como membro da Assembleia Municipal, e como os outros
presentes, gostaria de saber as linhas de acção, a política, a estratégia que este Executivo
vai pretender utilizar no próximo ano, penando que isto não tem nada de ridículo.-------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal usou da palavra para dizer que não quis
interromper o Sr. Membro da Assembleia, mas, efectivamente, tinha esse direito do uso
da resposta, dado querer-se intervenções mais curtas nestes momentos, uma vez que já
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existiu o período da Antes da Ordem do Dia, para não estar a extravasar, correndo-se o
risco de nas próximas sessões alargar em demasia. Sem querer de alguma forma tirar a
possibilidade aos membros da Assembleia de proporem a realização de uma Assembleia
Extraordinária para se debater assuntos específicos, nomeadamente, o apelo do
Executivo e das Assembleias Municipais, a discussão da Lei de Quadros da Atribuição
de Competências (que já hoje foi falada indirectamente), que tem interesse.---------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal continuou a sua intervenção dizendo
que ir-se-ia finalizar o período da Antes da Ordem do Dia, tendo chegado à mesa, além
da Proposta que chegou a ser explicada pelo colega Nuno Gonçalves e, que iria ler, mais
uma proposta e a indicação dos membros desta mesmo Assembleia para compor algumas
comissões, que, então, passaria a ler:--------------------------------------------------------------“--------------------------------------------- Proposta-----------------------------------------------Considerando a necessidade de proceder de modo a aproximar estruturas
representativas dos poderes municipais e os seus membros da vida e do sentir das
populações; -------------------------------------------------------------------------------------------Considerando a importância de se criarem condições que permitam e incentivem a
participação dos cidadãos na vida política e social do Município; --------------------------Verificando-se que é urgente revalorizar a Actividade da Assembleia Municipal, em
ordem a garantir que este orgaõ municipal desempenhe cabalmente as suas atribuições
e competências, no respeito pelos legítimos anseios das populações; -----------------------Ao abrigo do disposto na alínea a) do artº 9º e alínea b) do artº13º do regimento da
Assembleia Municipal do Concelho da Lourinhã; ----------------------------------------------Os membros eleitos da Assembleia Municipal da Lourinhã em representação do PSD,
propõem o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------1.Que a Assembleia Municipal, para além das sessões ordinárias legalmente previstas,
se reuna em plenário, em sessões extraordinárias, em cada uma das freguesias do
concelho, por ordem alfabética, se possível, três por ano; -------------------------------------
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2. Que tais sessões extraordinárias se destinem basicamente, na respectiva ordem de
trabalhos, a conhecer, analisar e deliberar sobre matérias do interesse directo das
populações de cada freguesia abrangida pela reunião do orgão municipal; ---------------3. A realização das sessões extraordinárias deverá ser precedida da útil e oportuna
divulgação das mesmas e da respectiva ordem de trabalhos junto da população; --------4. Sem prejuízo do exposto supra, a Assembleia Municipal deverá reunir-se em sessão
extraordinária para tratar exclusivamente de um tema de interesse geral e primordial
para o Concelho, pelo menos, uma vez por ano; -----------------------------------------------5. Os encargos com a realização das sessões ora propostas serão suportadas pelas
verbas do orçamento afectas ao funcionamento da Assembleia Municipal. ----------------Lourinhã, 22.02.2002-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os requerentes” ---------------------------------------------- Após o Sr. Presidente da Assembleia ter lido a Proposta supra-transcrita, referiu
que parece-lhe ter entendido que se tratava de um Proposta de Recomendação, pelo que
não via necessidade de estar a votar a mesma. Os encargos das realizações das sessões
sempre foram e têm que ser da Assembleia Municipal, num país como este, aliás, como
todos os sistemas da Europa Ocidental, não têm orçamentos próprios. Trata-se de um
Órgão Deliberativo, o órgão mais importante do Município, formalmente, mas não
possui Orçamento próprio. Agora com a nova Lei 5-A/2002, possui-se dotações próprias
atribuídas pela Câmara Municipal. Continuou, informando que já tinha feito uma
proposta para atribuição de um Orçamento, para além das senhas de presença (que não
quantificou, por ser tarefa dos serviços contabilísticos da CML). Tentou fazer um cálculo
para comprar algum equipamento para o Gabinete da Assembleia Municipal e para
deixar algum folgo para algumas despesas que se tenha com as Comissões e deslocações
dos membros, dado que a maior parte dos membros nunca exige qualquer contrapartida
pelas suas deslocações e pelo seu trabalho (aqui no âmbito da Assembleia). É de Lei
agora apresentar-se este Orçamento. Já tinha elaborado uma proposta, contudo, não a
trouxe para a ler no Plenário, porque a mesma não se encontra completa, dado não ter
conseguido fazer o cálculo contabílistico das necessidades e do que é necessários para as
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senhas de presença, apesar de ser um problema de menor importância, dado não
interessar aqui quantos Euros se vai gastas com isso (senhas de presença).----------------------- Em relação à realização das sessões extraordinárias nas várias sedes de freguesia,
quanto à forma da realização dessas mesmos sessões, acha que as mesmas nos locais fora
da sede do Concelho e, sobretudo fora do Edifício dos Paços do Município, serão para
tratar de assuntos específicos. Opinando que as Comissões irão tratar também dessa
matéria. Se houver necessidade na altura, logo se poderá pôr ao critério do Plenário e
assim se decidirá.------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal continuou a sua intervenção dizendo
que a seguir ir-se-ia ler uma Proposta do Grupo do Partido Socialista, pelo que solicitou
que a 1ª Secretária, Carla Custódio a lesse:-------------------------------------------------------“ Os membros do Grupo do Partido Socialista com assento na Assembleia Municipal do
Concelho da Lourinhã, propõem ao abrigo da alínea j) do nº 1 do artigo 53 da Lei nº
169/99, de 18 de Setembro, e dos artigos 27º e 28º do Regimento--------------------------------------------------------------------------Propõem------------------------------------------------A constituição das seguintes Comissões: --------------------------------------------------------a) Comissão do Ambiente e Qualidade de Vida; -----------------------------------------------b) Comissão de Acompanhamento do Plano Director Municipal; -------------------------c) Comissão de Promoção da Saúde e Acção Social-------------------------------------------Propõem que as Comissões sejam constituídas por cinco elementos/membros da
Assembleia Municipal, sendo três elementos do Grupo do Partido Socialista e dois do
Grupo do Partido Social Democrata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lourinhã, 15 de Fevereiro de 2002--------------------------------------------------------------------- Os membros proponentes, “ --------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal referiu que esta proposta iria pôr à
consideração do Plenário para ver se teria que ser votada ou não, se não houvesse
grandes oposições, seria de interesse que estas comissões funcionassem, aliás, como
recomendações da outra proposta. Contudo, antes de se decidir gostaria de ouvir os
membros.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Tendo-se inscrito o membro Nuno Gonçalves, pelo que foi-lhe concedida a
palavra.------------------------------------------------------------------------------------------------------ O membro Nuno Gonçalves:---------------------------------------------------------------------- Declarou que crê que, na proposta que foi lida pelo Sr. Presidente, têm-se que
distinguir 2 coisas, uma é a proposta em si, a outra é exequibilidade da mesma.
Relativamente à exequibilidade da proposta, a mesma poderá, depois, ser remetida para
uma comissão ou para a mesa, que verá da oportunidade de se realizarem Assembleias
Municipais nas Juntas de Freguesia e respectivas datas, em função de outros parâmetros.
A Proposta em si não requeria que fosse, necessariamente, votada hoje. Aliás,
considerava que seria interessante que pudesse a mesa, oportunamente, fotocopiar o
texto, distribuir por todos os deputados e depois numa próxima Assembleia, então
pudesse ser votada. A sua exequibilidade, posterior, é que estaria dependente, ou da
mesa ou de uma comissão que exista, para análise de viabilidade em concreto das
reuniões.----------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal tomou da palavra para dizer que, em
relação à votação desta Proposta que acabou de referir, ir-se-ia fornecer um exemplar a
todos os membros e desta última proposta do Partido Socialista também, embora lhe
pareça que o tempo urge e não exista necessidade de estar a questionar isto muito tempo.
A próxima Assembleia Ordinária será em Abril e, até antes tentar-se-ia votar estas
Propostas, porque a formação das Comissões parece-lhe extremamente importante.
Contudo, se o Grupo do PSD entender que se deve apresentar os elementos para estas
Comissões na próxima sessão, não carecendo de votação, dado que lhe parece que vai ser
unânime. É de interesse do funcionamento da Assembleia Municipal que estas
Comissões funcionem, que se avançassem com os nomes, dado que já possuíam a lista
dos elementos do Partido Socialista, embora, não lhe pareça curial estar a fornecê-la,
visto que não existem outros elementos.---------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal continuou no uso da palavra para dizer
que, no tocante ao novo Regimento, propositadamente, não falou deste documento antes,
no Período da Antes da Ordem do Dia,

porque pensaria que algum membro da
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Assembleia levantasse ou suscitasse esse problema, nomeadamente, sobre a adequação
do Regimento em vigor (aprovado no mandato anterior). Assim, e porque lhe parece que,
embora o Regimento esteja já desadequado, em face da nova Lei, esta vai ser alterada
novamente ( já o tinha sido pontualmente) e dado que a ANMP também já se
comprometeu em fornecer toda a legislação e, sobretudo um Regimento Tipo, mas não
quer dizer que, necessariamente, se tenha que o adoptar. Posteriormente, far-se-á as
alterações e adequar-se-á á realidade do funcionamento da nova Assembleia e, sobretudo
aqui do Concelho da Lourinhã, conforme a vontade expressa dos elementos da
Assembleia. Portanto, ir-se-ia aguardar que se procedesse à entrega desse Regimento
Tipo, porque estar a fazer um Regimento e estar com atenção a todas as alterações
legislativas, já supervenientes depois da Lei 169/99, é um trabalho complicadíssimo.
Implicando conhecimentos Técnicos/legislativos, que muitas vezes, não se possui. Não
existe essa “máquina” toda que possa fornecer isto e, sobretudo, tem que haver técnica
de hermenêutica jurídica, de que muitos dos presentes podem ter algumas luzes, mas
também não dispõem de tempo, nem gabinetes apetrechados para que se possa fornecer
esse material. Deste modo, aguardar-se-ia, não sendo por isso que a Assembleia
Municipal do Concelho da Lourinhã, à semelhança de todas as outras deste País, iria
deixar de funcionar ( com Comissões, sem Comissões, dentro da Vila da Lourinhã ou até
a reunir fora). Não é isso que irá criar algum obstáculo. Portanto, a mesa Propunha que
se continuasse com Regimento actual, até porque pensa que agora, após as eleições
legislativas, devam surgir novidades acerca das alterações à Lei.----------------------------------- O membro Pedro Barreto Silva solicitou o uso da palavra (tendo-lhe sido
concedida), a fim interpolar o Sr. Presidente da Câmara, por forma a que este lhe
respondesse à questão colocada, no âmbito do Direito de Resposta.------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara no uso da palavra disse que se tratava da zona
Industrial e, ao contrário do que tinha dito o membro Pedro Barreto, a Adega já tinha
informado a Câmara sobre a área de terreno que pretendia e já tinha indicado que
pretende um terreno com 2 plataformas, estando-se a preparar 2 plataformas
desniveladas, para esse espaço, na Zona Industrial. Sobre a questão do “timming”,
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dependia um pouco da Instalação da Energia Eléctrica, contudo, durante o mês de Maio
do corrente ano, seria possível, ter praticamente a Zona Industrial pronta.------------------------ Após as informações acima prestadas, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal
passou ao,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA-----------------------------------E concedeu a palavra à 1ª Secretária, Carla Custódio, para proceder à leitura da
convocatória, que se transcrever na íntegra:------------------------------------------------------“------------------------------------------CONVOCATÓRIA---------------------------------------Nos termos do disposto no nº. 1 do art. 49º. e na al. b) do nº. 1 do artº. 54º. da Lei n.
169/99, de 18 de Set., conjugado com o disposto no nº. 1 do art. 12º. do Regimento,
convoco a Assembleia Municipal para uma sessão ordinária a realizar no próximo dia
22 de Fevereiro de 2002 pelas vinte e uma horas, no Salão Nobre dos Paços do
Município, sito na Praça José Máximo da Costa, da Vila da Lourinhã, que se iniciará
com o Período de Antes da Ordem do Dia, ao qual se seguirá a seguinte----------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS------------------------------------PONTO I - Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente do Executivo,
acerca da actividade municipal, apresentada em cumprimento do disposto na alínea e)
do nº 1 do artigo 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro;---------------------------------PONTO II - Proposta 1 - Discussão e eventual aprovação da proposta de contracção de
um empréstimo, nos termos e condições constantes da proposta em anexo. ---------------PONTO III

- Proposta 2 - Discussão e eventual aprovação da proposta de

actualização da taxa de tratamento e conservação de esgotos, nos termos constantes em
anexo; -------------------------------------------------------------------------------------------------Lourinhã, 11 de Fevereiro de 2002. --------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia, ----------------------------------------------------------------------(João Dias Ferreira) “------------------------------------------------------------------------------PONTO Nº I – Informação escrita do Sr. Presidente da Câmara:--------------------------O Sr. Presidente da Assembleia Municipal no uso da palavra referiu que, em relação à
apreciação da Informação Escrita do Sr. Presidente da Câmara, todos os membros da
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Assembleia, com certeza, receberam essa mesma informação e, pensa que, todos,
atempadamente. Antes de dar a palavra ao Sr. Presidente do Executivo, se existe alguém
que pretenda inquiri-lo sobre esta matéria, fá-lo-ia previamente, e depois conceder-se-ia
a palavra ao Presidente do Executivo.------------------------------------------------------------------- INTERVENÇÃO DOS MEMBROS:------------------------------------------------------------------- O membro Sandra Carvalho:--------------------------------------------------------------------- Após ter apresentado os seus cumprimentos e dado as boas vindas a todos os
elementos desta Assembleia, aproveitava para inquirir o Executivo sobre a informação
que apresenta e, que se reporta ao seguinte: Sistematicamente, ao longo do mandato
anterior, da Informação consta a instalação da aparelhagem doseadora de cloro, no sexto
capítulo, abastecimento de água. Pelo que, perguntava ainda, se não tinham sido
instaladas as aparelhagens ou já se possuía mais aparelhagens do que reservatórios. O
que se passava para esta Informação vir, sistematicamente, repetida? Sem justificação
(na sua forma de pensar), dado que têm-se repetido ao longo do tempo.--------------------------- Outra questão, tratava-se da recuperação de Depósitos, a pintura exterior,
etc...Seria suposto estar concluída, não percebendo a razão pela qual ainda é mencionado
na Informação. Reconhecendo que existem muitos reservatórios no Município, mas
desconhece se carecem de tal manutenção, que se preveja continuar sempre com esta
ordem de trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------- Colocou ainda outra questão: Não seria possível o Executivo discriminar mais
especificamente, nesta informação, as actividades que tem vindo a desenvolver e,
também a propósito das mesmas. Queria ainda desafiar o Executivo, para uma actividade
que desenvolveu ao longo destes últimos 4 mandatos e, que lhe parece de extrema
importância, que consistira na participação, por parte dos membros da Assembleia
Municipal, em visitas por obras do Concelho. E a propósito, dado que se tem falado em
cordialidade e numa postura Pró-Activa, desejava desafiar também a bancada do PSD
para se fazer representar mais nestas visitas. Isto porque, nas visitas que se realizaram,
estiverem presentes grande parte dos elementos do PS, enquanto que o PSD fez-se
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representar pelo Dr. Nuno Sampaio, a quem deixa aqui o seu louvor, porque foi sempre
muito activo neste tipo de actividades.------------------------------------------------------------------ Relativamente a esta Informação, julga que careceria de um trabalho mais
profundo, que não lhe parecia difícil, e transmitiria uma ideia do que se está a
desenvolver, de facto, no Concelho. Diz isto porque, ao ler-se o Boletim Municipal,
verifica-se que realizaram-se muito mais actividades, do que estas que aqui vêm
contempladas.----------------------------------------------------------------------------------------------- O membro Alfredo Santos:------------------------------------------------------------------------ Começou por referir que não tinha entendido, questionando se o Sr. Presidente da
Câmara não iria falar sobre a “Informação do Presidente”. O Sr. Presidente da
Assembleia da Municipal respondeu afirmativamente, achando que seria preferível este
responder por último, às questões que lhe iriam ser, eventualmente, colocadas.
Relembrando ainda que esta Informação tinha sido devidamente fornecida.---------------------- Retomando a palavra, o membro Alfredo Santos, referiu que sobre a Informação
do Sr. Presidente da Câmara, desejava apresentar umas considerações, relativas à parte
Financeira. Em 1º lugar gostava de dizer ao Sr. Presidente da Câmara que em pleno
século XXI, no ano 2002, com os meios técnicos que existem actualmente, acha que esta
Informação Financeira deveria ser apresentada em moldes mais técnicos, mais
profissionais, com outra apresentação. Esta informação, com todo o respeito, nem as
“mercearias” utilizam.------------------------------------------------------------------------------------- Em Portugal, com a Lei Fiscal de 2002, foram definidos 2 Regimes: O Regime
Geral e o Simplificado. No entanto, as Autarquias não estão incluídas no regime
Simplificado e, isto que aqui vem já não é o regime Simplificado, mas sim o “UltraSimplificado”. Por isso, este documento de apresentação, à Assembleia Municipal, da
Situação Financeira, tem que ser informativo e espelhar essa situação. Assim, como o
que aqui se encontra não corresponde à verdade e, como números são números, não
existe a possibilidade de, posteriormente, desmentirem os números apresentados.--------------- Como membro desta Assembleia, defende e iria lutar constantemente pela
Organização, pelo método de trabalho e transparência, sobretudo, das contas públicas. E,
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esta decomposição da dívida começa logo por ser mal apresentada e mal elaborada.
Qualquer dívida numa empresa, numa Autarquia ou numa Instituição é logo decomposta
em 2 fases: O Curto e o Médio/Longo Prazo. Assim, uma coisa é uma dívida de Curto e
outra coisa é uma dívida de Médio/Longo prazo. Logo aqui, existem 2 factores
preponderantes para a gestão de qualquer Organismo, porque pode-se possuir uma dívida
de Longo Prazo e a situação, de imediato, é encarada duma maneira e, pode-se possuir
uma dívida de Curto Prazo, muito avolumada, e a situação já é encarada doutra maneira.
Isto seria Gestão, com rigôr, com controlo e eficácia. Situação que não encontra neste
documento, pois, face ao quadro que apresentam, é necessário fazerem-se contas. Assim,
se se fizer contas aos números constantes do 1º Quadro, apura-se um valor da Dívida que
não é real, porque a dívida da Autarquia, a saber: a) Bancos (Um milhão, seiscentos e
trinta e dois mil e noventa e três contos); b) A Fornecedores (352,398 contos). Depois, o
Sr. Presidente da Câmara, para os mais distraídos, discrimina: “Pago da Relação de 2001
até 14.02: 22.272 contos”, mas esquece-se de acrescentar a dívida que contraiu desde o
dia 01.01.02 até ao dia 14.02.02. Essa parcela não consta aqui, mas, se houver atenção,
mais à frente, consegue-se apurar que, entre o total das Requisições e o Total pago,
existe uma diferença de 236 mil contos. Isto quer dizer que a dívida da Autarquia, neste
momento, ascende a dois milhões, vinte e dois mil e quinhentos e oitenta e cinco contos.
Era este o valor que deveria vir espelhado, para que todos tivessem acesso e
percebessem, “ porque há uns que sabem ler números, melhores que outros “.------------------- Também queria chamar a atenção de que a dívida da Autarquia tem vindo a
crescer, sistematicamente, e, segundo se pode analisar no documento de Despesas, esta é
uma Autarquia que tem 600 mil contos de Despesas de pessoal, é uma Autarquia que,
somando-se as despesas correntes, apura-se que são superiores a 16% em relação às
despesas de Investimento. Isto que dizer que é uma Autarquia que opta pelo despesismo,
e não pelo investimento, quando deveria ser o contrário, ou seja, o Concelho deveria ter
Despesas de Investimento superiores às Despesas Correntes. Esta sim, seria uma situação
correcta, representando um sinal de que se estava a investir, construir mais, e a aplicar

ACTA 02/2002
Sessão Ordinária de 22 de Fevereiro de 2002

melhor os recursos, do que, simplesmente gastá-los. Dado que as Despesas Correntes são
gastos comuns ao pessoal e, gasta-se muito em relação às Despesas de Investimento.---------- Queria ainda dizer, hoje, com os meios que a Câmara possui, deveriam ter sido
apresentados os documentos, de uma forma organizada, para que toda a gente os
perceba. O POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias) foi criado para isso.
As Autarquias estão-se a modernizar, apresentado as suas contas com mapas e fórmulas
devidamente credenciadas. Não estava a falar sem saber, e, existe, hoje em dia, como nas
empresas, também no POCAL, um modelo de balanço que espelha a situação da
Autarquia: Os seus activos, os seus direitos, o passivo, as suas obrigações. Mapa esse
que não foi distribuído. Possui uma conta de resultados, aonde se apura o resultado do
exercício da Autarquia. Não se pretende que esta dê lucro, dado que não se trata de uma
empresa. A finalidade da Autarquia é servir a Sociedade, prestando um serviço
conveniente à mesma. Depois, quando aqui se fala de despesas e receitas, a lei previu,
para que não houvesse dúvidas, a criação de mapas. Existe uma Mapa de Despesas
(mostrando-o) e que diz o seguinte: “Este mapa de Despesas tem como finalidade
permitir o controlo da execução orçamental da despesa durante o exercício”, por isso,
qualquer gestor tem uma situação clara da sua empresa, em tempo real daquilo que é a
sua despesa, da sua receita, do que tem a pagar a receber. Tem que estar organizado, e
estes mecanismos existem. Infelizmente, a Câmara da Lourinhã, apresenta metade de
uma folha A4 com 4 ou 5 parcelas. Depois, fornece um Mapa para as Receitas, que tem
como finalidade permitir o controle da execução orçamental das Receitas durante o
exercício. De seguida, aparece o Mapa de Execução Anual do Plano Plurianual de
Investimentos, que tem por finalidade permitir o controlo da execução anual do Plano
Plurianual dos Investimentos e, faculta a informação sobre cada programa, cada projecto
de acção de investimento, as suas formas de realização, as fontes de financiamento
previstas. Existem os mecanismos, existe uma mapa importantíssimo na gestão da
Autarquia, que é o Mapa dos Fluxos de Caixa, que nos permite ver aonde são gastas as
verbas da Autarquia. Por isso, os Mapas existem, o que não existe, com certeza, na
Autarquia da Lourinhã é vontade de os pôr a funcionar. Também seria injusto e
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incorrecto estar a dizer que, na Câmara da Lourinhã, não existem pessoas com
capacidade para executar este tipo de trabalho. A gestão teria que ser moderna, eficaz e
de forma a permitir apresentar uma situação financeira correcta, com transparência, que é
isso que não se verifica. Continuou, dizendo recordar-se que ouviu dizer que, em
Outubro, a Câmara iria recrutar ou requisitar o Vereador José Tomé, para vir implantar o
POCAL. O Vereador José Tomé pode vir para a Câmara Municipal da Lourinhã exercer
muitas funções, mas considera que o mesmo não possui formação nesta área, no sentido
de implantar o POCAL. Também sabe que o Sr. Presidente da Câmara tem vindo a
requisitar alguns elementos, adjuntos e outros. Mas, o Sr. Presidente da Câmara, deveria
requisitar técnicos para a área financeira, construção e arquitectura. Técnicos esses que
aumentem a produtividade e qualidade do trabalho neste Concelho e, não requisitar
Professores de Moral, porque assim não se vai a lado nenhum. Relativamente às contas,
se o Presidente da Câmara continuar a apresentá-las desta forma, iria ser um elemento
crítico e lutaria para que, duma vez por todas, a Câmara da Lourinhã apresente contas
claras, certas e reais. O que tinha apresentado hoje era um puro mecanismo financeiro,
um jogo financeiro de troca de números, que quem não sabe ler números pode ficar com
uma ideia errada. Mas, felizmente, no Partido Socialista, nesta mesmo sala, existem
pessoas que também sabem ler números, por isso, se estiver a dizer alguma inverdade, ou
a ocultar, ou a fazer alguma demagogia, que digam já, porque existem nesta Assembleia,
nos dois partidos (PS e PSD), pessoas que sabem ler números. Uma Câmara como a da
Lourinhã, que tem um Orçamento real de 3 milhões de contos, e não três milhões,
setecentos e setenta e nove como orçamenta. Estes desvios também são propositados
para que, depois, venham as fórmulas da capacidade de endividamento, para poderem
dizer que não se atingiu e que ainda se detêm capacidade de endividamento. O
endividamento da Autarquia estava aqui presente, são dois milhões, duzentos e vinte e
um mil contos. O Sr. Presidente da Câmara pode apresentar as fórmulas que quiser da
capacidade de endividamento da Câmara, e dizer que esta ainda não atingiu a capacidade
de endividamento, mas, uma coisa eram fórmulas, são técnicas, mecanismos de
engenharia financeira. Mas existe outra coisa, o endividamento real, que é o passivo da
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Câmara, são as suas obrigações para com terceiros e, neste momento, o passivo da
Câmara da Lourinhã são dois milhões, duzentos e vinte e um mil, quinhentos e oitenta e
cinco contos, para uma receita de três milhões. Por isso, a situação financeira
demonstrada é preocupante e, se não for devidamente controlada e se não houver rigor
na Gestão, tem tendência a crescer sempre e não a diminuir. Desta forma, em termos da
Informação do Presidente da Câmara, chama atenção para que, duma vez por todas, seria
útil que, nas Assembleias, os membros, tivessem acesso às contas da Autarquia
trimestrais, pelo que, fazia aqui o pedido ao Sr. Presidente da Câmara que apresente
contas dignas e bem apresentadas a esta Assembleia Municipal.----------------------------------- O membro Joaquim Simões:--------------------------------------------------------------------- Começou por dizer que, através dos documentos que lhes foram apresentados, teve
a preocupação de analisar algumas situações. Não era perito em contabilidade, mas
achava que ainda sabia fazer contas e, de todos os números que lhe apareceram nos
documentos, fez as contas várias vezes, porque pensava que estaria enganado. Desta
forma, queria questionar, concretamente ao Presidente da Câmara, de como que se
encontra orçamentada, para despesas com Pessoal nos Órgãos da Autarquia, uma verba
de cento e noventa e sete mil, cento e oitenta contos. Portanto, destes números, o que lhe
causou mais confusão, foi esta verba, ou seja, a verba contemplada para Despesas de
Pessoal dos Órgãos da Autarquia.----------------------------------------------------------------------- O membro António Augusto Mateus:----------------------------------------------------------- Começou por referir que iria ser uma intervenção curta, contudo, assentava no
documento que era presente, pelo Sr. Presidente da Câmara. Solicitou ao Sr. Presidente
da Câmara que, efectivamente, melhorasse a apresentação da Informação. Que a tornasse
mais objectiva e esclarecedora. Em todas ás áreas, não iria falar na área financeira,
porque o membro da Assembleia, Alfredo Santos, já foi suficientemente exaustivo na
análise. Julga que fazer uma apresentação da situação financeira da Câmara, de acordo
com os pressupostos do POCAL, é uma obrigação da Câmara Municipal da Lourinhã, na
pessoa do Sr. Presidente da Câmara, com o preenchimento dos formulários e de todo o
suporte que lhes estão subjacentes. Quanto à parte da descrição das obras, também pensa
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que, em prol da boa informação à Assembleia e do prestígio que a Assembleia Municipal
exige, ela deveria ser mais objectiva. Têm-se, efectivamente, um rol de obras que se
transportam de documento para documento, sem que se saiba quais são os objectivos, os
términos das obras, toda a calendarização para o seu termo e do objectivo final das obras.
Isto também, não é prestigiante da parte do Executivo, fazer de uma forma exaustiva
uma listagem de obras que, apesar de todas elas serem importantes, tem que ser uma
informação mais objectiva e mais precisa. Esperava que estas preocupações, que estão
aqui a ser presentes, pelo próprio, e no conjunto da bancada do PSD, julga que também
tem que ser alargada à bancada do PS, dado que formam um Grupo que foram eleitos
pelo Concelho da Lourinhã, pelos munícipes da Lourinhã e, por isso, têm toda a
obrigação de exigir, por parte do município, um rigôr de informação. E, neste caso
concreto, o Sr. Presidente da Câmara tinha que fazer um esforço para melhorar a
informação à Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia usou da palavra dizer que, acerca destas últimas
intervenções e, acerca do conteúdo deste documento contabílistico, em relação à situação
financeira do município, tinha realmente alguma dificuldade em o perceber, dado que
não era técnico na matéria e, compreende que alguns técnicos tenham dificuldade em lêlo, em imaginar e calcular na realidade. Pensou-se em, aquando da apresentação do
Orçamento da Câmara, solicitar aos Técnicos da Câmara que, com o apoio de alguns
gráficos e da apresentação projectada no ecrã, fornecessem essas explicações. Como isto
se tratava de uma

Informação do Sr. Presidente do Executivo ( uma Informação

corrente) não teve a preocupação de solicitar que alguém a viesse explicar, mas com
certeza que, O Sr. Presidente do Executivo, agora, vai responder e prestar
esclarecimentos sobre o documento. Pelo que concedeu a palavra ao,-----------------------Sr. Presidente da Câmara:------------------------------------------------------------------------------- Em resposta às questões levantadas sobre Informação do Presidente pela Deputada
Sandra Carvalho, esclareceu que: A instalação da aparelhagem doseadora de cloro, não
tinha já a haver com a instalação daquilo que eram os pontos principais, mas sim com
algumas pontas que se possui de captação. Por exemplo, a instalação de um furo isolado
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no Casal das Barrocas, que não tinha doseador de cloro e passou a possuir. Estava a
proceder-se a estas instalações, dado que nos depósitos principais já estavam instalados.
Exemplificou ainda com um furo da Serra do Calvo que era o mesmo caso. Portanto,
estava relacionado com captações pontuais que existem e estavam, até a data,
“desgarradas” deste sistema. A questão dos reservatórios tinha haver com algumas
melhorias, também, ao nível de vedações. Tinham sido efectuadas melhorias referentes a
pinturas e limpezas interiores do reservatório e, neste momento, estavam a ser
substituídas todas as vedações. Estava-se, ”salvo erro”, em Vimeiro, seguido de Toledo e
depois, para o Alto Félix. Faltava a vedação de 2 depósitos, por isso, pretendia-se
substituir todas vedações de todos os depósitos.----------------------------------------------------- Sobre a questão de se fazer uma melhor descrição, ir-se-ia, efectivamente, proceder
a correcções, na maneira de apresentar a Informação do Presidente e na forma de
descrever as obras.-----------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, declarou que não concordava, minimamente, com o que disse o
Deputado Alfredo Santos. Isto porque, para o POCAL entrar em funcionamento, está a
tratar-se da sua instalação. Contudo, enquanto o POCAL não fôr instalado, pela AIRC,
na Câmara Municipal da Lourinhã, não é possível efectuarem-se mapas sobre este Plano.
Esclareceu que o mesmo está a ser instalado, para fazer a gerência da Conta do Ano de
2002 e, a partir de Abril, irão ser transportados do actual sistema para o sistema do
POCAL, nomeadamente, aquilo que tiver sido gasto por conta do Orçamento do ano
anterior, no orçamento actual, corrigido de 2002. Portanto, o Orçamento actual funciona
corrigido em 2002 e, está, com essa correcção, a ser utilizado. A forma como está a ser
apresentado, tem a haver com a actual classificação orgânica, de acordo com os
movimentos de despesas e receitas, das diversas rubricas orçamentais. Não é verdade que
o empolamento de qualquer Orçamento aumente o endividamento. Não é o Orçamento
que conta para o endividamento, a fórmula que conta para o endividamento, é a conta de
gerência. Portanto, relativamente ao empréstimo que se encontra hoje para ser decidido,
o que influencia a capacidade de endividamento, tem haver com a conta de gerência do
ano anterior e com o investimento feito no ano anterior. Trata-se de uma fórmula, se se
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reparar, acaba-se por verificar que, no ponto da Informação da contracção do
empréstimo, o que aparece na capacidade de endividamento, efectivamente, é a obtenção
de 20% da despesa de investimento do ano 2001 (é uma formula). Ou seja, não é daquilo
que foi orçamentado, é sim da despesa de investimento, aquilo que foi efectivamente
pago, ou, 3 duodécimos do Fundo Geral Municipal, mais do Fundo de Coesão e mais do
Fundo de Base. Por isso, a Câmara opta por qualquer das situações e, porque esta, em
2001, fez uma execução de três milhões de contos de Investimento e de Capital, com
cerca de 65% de Despesas de Capital, possui neste momento capacidade de
endividamento, que permite ultrapassar a despesa em termos de empréstimos da Câmara
Municipal. Sendo mentira o que o Sr. Deputado Alfredo Santos afirmou, porque destes
empréstimos que aqui se encontram, estes 1,642 milhões de contos não contam para a
capacidade de endividamento. Assim, o que aqui foi afirmado, não corresponde à
verdade. A Habitação Social ao abrigo do Decreto-Lei 110/86, no valor de 2 milhões e
oito mil euros, ou seja, 400 e tal mil contos não conta; Não conta a Recuperação da Rede
Viária e Infra-estruturas Municipais no valor de 709 mil euros; Não conta a Reparação
de acordo com a Lei 38-C/2001, de 08.02, no valor de 1 milhão, 551 mil euros, ou seja,
300 e tal mil contos. Por isso, ao diminuir-se nos 1, 6 milhões de contos cerca de 900 mil
contos, que não contam para a capacidade de endividamento, a Câmara tinha neste
momento 700 mil contos a contar para a capacidade de endividamento. Assim, tem
contraídos empréstimos, no valor de 700 mil contos, para

a capacidade de

endividamento. Também é falso, conforme foi aqui afirmado, que este mapa é a para
iludir, quando este mapa, efectivamente, reflecte e espelha. Mas, o Sr. Deputado Alfredo
Santos não mencionou o saldo de tesouraria do dia 14.02.02, ( por maldade não quis
dizer ), tal e qual o Presidente vem diminuir ao que já foi pago desde 31.12.01, os
noventa e tais mil contos que já foram pagos. Por maldade também, não se falou no
saldo da gerência do presente dia. Portanto, estava-se perfeitamente à vontade, em
termos de capacidade de endividamento, não se está a ultrapassar os gasto de pessoal. Do
Orçamento da Câmara Municipal, em despesas correntes, gasta-se 35%, ou seja, Pessoal,
mais combustíveis, mais Segurança Social e outras. Mas faz-se investimentos na ordem
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dos 65%, considerando o investimento, os valores transferidos para as Juntas de
Freguesia. É esta a realidade, do que são números da Câmara Municipal, para já não
dizer que a Câmara tem investidos na Adega Cooperativa, 235 mil contos, pagos a
pronto, com todo o pagamento feito e, pode realizar, de um momento para outro, esse
mesmo valor, que nem sequer se encontra aqui contabilizado a crédito, para diminuir a
dívida do município. Se fosse colocado com alguma habilidade, acrescentaríamos o valor
do património já pago (235 mil contos), para vir a diminuir a dívida do Município.------------- Também não é verdade que se tenha de dividir aquilo que são dívidas a curto prazo
e dívidas a médio prazo. Já toda a gente sabe que, as dívidas a curto prazo, são aquelas
que são a fornecedores, porque não existe quem forneça a médio e longo prazo. Nesta
últimas, só se incluem as dívidas à bancas e “leasings”, por isso, não pode existir aqui
outras dívidas a fornecedores de médio/longo prazo, só pode haver em “leasings” ou em
empréstimos bancários. Desta forma, a verdade é que, efectivamente, não corresponde à
verdade, quando se diz que a situação financeira do Município é má. Ao contrário, o
Município paga a 60 dias, não tem dívidas a fornecedores em atraso, não tem segurança
social em atraso, tem as dívidas para com a EDP resolvidas, paga os seus empréstimos “a
tempo e horas” e goza de credibilidade junto dos empreiteiros.------------------------------------- Sobre a intervenção do Sr. Deputado Joaquim Simões, efectivamente, não são os
Vereadores a Tempo Inteiro, mais um Gabinete do Presidente, pese embora, aquilo que
foi dito sobre que se recrutava pessoas para determinadas áreas, que têm outra formação,
na área da acção social e outras, que abarca estas verbas todas. Efectivamente, quem o
gasta, nesta área, são os contratados a termo certo e a prazo, porque as verbas destinadas
a estes contratados, provêm do Gabinete do Presidente ou por Órgãos da Autarquia.-----O Sr. Presidente da Assembleia concedeu a palavra ao membro Alfredo Santos, a fim de
usar o ser Direito de Resposta.---------------------------------------------------------------------O membro Alfredo Santos:------------------------------------------------------------------------------- Começou por referir que tinha sido muito claro naquilo que tinha referido, ou seja,
sabe que a Câmara tem capacidade de endividamento, a mesma é 20% das despesas de
capital da conta de gerência do ano anterior ( 1.541 contos ), sabe analisar essa situação.
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Mas uma coisa é o endividamento técnico, é para isso que existem fórmulas e análises e,
a Câmara da Lourinhã tem capacidade de endividamento, foi o que disse. Outra coisa é o
endividamento real, assim, solicitou que o Sr. Presidente da Câmara respondesse, com
base na Informação Financeira apresentada, qual era dívida da Câmara Municipal da
Lourinhã.---------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal usou da palavra para dizer que o
Presidente da Câmara usaria da palavra para responder ao solicitado, quando a mesma
lhe fosse concedida. Desta forma, solicitou que o membro Alfredo Santos terminasse a
sua intervenção.-------------------------------------------------------------------------------------------- Continuando a sua intervenção, o membro Alfredo Santos, referiu que a dívida
cifrava-se em cerca de 2 milhões, 221 mil contos, porque o endividamento era o que se
devia, encontrava-se aqui escrito e não tinha sido ele a escrever, encontra-se na Lei. O
endividamento eram as obrigações, o Passivo de uma entidade, e estes são os Bancos, os
Fornecedores, são os “leasings”, são os credores. Portanto, o endividamento da Lourinhã
seria cerca do montante acima referido. Deste modo, solicitou que o Sr. Presidente da
Câmara não afirmasse que era mentira, dado que correspondia à verdade. Os números
são números e, as contas encontram-se aqui. E, não se tinha esquecido da parcela da
Tesouraria do 58 mil contos, se o Sr. Presidente da Câmara desejar, retira estes 58 mil
contos a este valor, ficando 2 .170 mil contos. Porque, possivelmente, também existem
requisições já feitas, na Câmara, que não se encontram aqui mencionadas. Agora, o Sr.
Presidente da Câmara não venha dizer que é mentira os números apresentados e chamar
analfabetos às pessoas, por estas quererem apresentar o seu ponto de vista e
demonstrarem a situação. Não se considerava analfabeto, porque sabia analisar números
e contas, disponibilizando-se para, quando o Sr. Presidente da Câmara desejar, discutir a
Situação Financeira da Autarquia, contudo, de uma forma justa, séria e clara. Mas não
como o Sr. Presidente da Câmara interveio, utilizando a palavra “mentira”, “mentira” e
“mentira”. Portanto, tinha questionado se era “mentira” o que estava a dizer, ou seja, a
dívida da Autarquia são 2 milhões 221 mil contos. Era isto que considerava que era o
endividamento! E o Sr. Presidente da Câmara é que demonstra desconhecimento total do
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que é a Gestão, a área Financeira, porque quando diz que é curto prazo e médio prazo,
qualquer analfabeto sabe. Devia ponderar um pouco as suas palavras e as suas frases.
Porque, o curto prazo é tudo o que é exigível dentro de um ano, do período económico
e, o de médio/longo prazo vai de 1 a 3 e o de longo prazo pode ir até mais de 5 anos. E
existem empréstimos para ser amortizados neste ano, há juros e fornecedores que são
para ser pagos neste ano. E como este documento não é elucidativo e não explica,
desconhece se existem dívidas de “leasing” e, se estas dívidas existirem e se forem
superiores ao pagamento de um ano, já fazem parte do pagamento do médio/longo prazo.
Se este documento fosse elucidativo, como qualquer documento financeiro, ( e possui
modelos que pode facultar a qualquer pessoa ) , verificar-se-á que é prática da gestão o
curto e médio/longo prazo. Por isso, não é qualquer analfabeto que sabe ver que são os
fornecedores e, também se o Presidente da Câmara estivesse a pagar a 60 dias, seria fácil
analisar, dado que se deve 352 mil contos a fornecedores e, com as requisições que aqui
estão, apura-se já 50 dias de execução, encontrando-se aqui a dívida de 236 mil contos,
deste modo, deve-se a mais de 60 dias. Isto porque, se se deve a 60 dias, estavam aqui
236 mil contos e não 352 mil contos. Portanto, solicitou que o Presidente da Câmara não
utilize uma linguagem, no sentido de dizer logo que é mentira, repetidamente. Afirmou
que procedeu com respeito, mas, solicitava o mesmo da outra parte e, que esse respeito
abrangesse toda esta Assembleia. Teriam que ser apresentadas contas reais em
detrimento de contas fabricadas e com engenharia financeira, porque também sabe que
os empolamentos dos orçamentos nada têm a ver para a capacidade de endividamento e
não tinha dito isso, quando se referiu ao Orçamento. Portanto o Presidente da Câmara
não deveria por na sua boca aquilo que não disse. E quando o referido Presidente afirma
que a situação financeira da Autarquia é boa, estável é saudável, pergunta aos membros
da Assembleia o seguinte: uma pessoa que recebe 3 milhões de contos e deve 2 milhões
221 mil contos...isso é bom!? O que o Sr. Presidente da Câmara estava a fazer era
endividar a Autarquia, hipotecando gerações futuras, pelo que, posteriormente ir-se-ia
verificar esta situação. Estão a contrair-se dívidas a 15, 20 anos e, no futuro, alguém terá
que pagar isto. Esta é a realidade dos factos, que custa a ouvir. Assim, mais uma vez,
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antes de terminar a sua intervenção, pede que o Sr. Presidente da Câmara informe qual é
a dívida da Autarquia, por esta conta que apresenta aqui.-------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal usou da palavra para dizer que, em
parte, gostou de ouvir a intervenção do membro Alfredo Santos, contudo, agradecia que
se falasse com alguma urbanidade. Embora, com alguma espontaneidade e emoção, mas
sem alguns adjectivos que nada interessam. Solicitando ainda que o Sr. Presidente da
Câmara respondesse especificamente à questão colocada.------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara no uso da palavra, a fim de responder à questão
colocada, afirmou que o número estava claro, não ia neste momento fazer qualquer outra
afirmação, nem sequer se quer pronunciar mais, sobre a questão da intervenção do Sr.
Deputado Alfredo Santos.---------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal concedeu a palavra novamente ao
membro Alfredo Santos, solicitando que fosse rápido, na sua intervenção.----------------------- O membro Alfredo Santos, no uso da palavra, afirmou que o número não estava
nos documentos apresentados, revelando que o Presidente da Câmara não tinha
conhecimento e não sabia calcular a dívida da Autarquia. Ele próprio é que tinha dito que
o número estava claro, dado que procedeu a somas e apresentou-o e, estava à inteira
disposição de todos os elementos desta Assembleia, para esclarecer que a dívida é aquela
que referiu. Agora dizer que o número estava claro e não responder, isto é que era uma
“grande resposta!? Obrigado “.--------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Assembleia retomou a palavra para dizer que, seguidamente,
proceder-se-ia à discussão e análise das propostas que irão ser votadas, que no fundo são,
no verdadeiro sentido, a Ordem de Trabalhos da Assembleia. Deste modo, passaria ao:--PONTO Nº II – Proposta nº 1 – Contracção do Empréstimo, no montante de
1.229.808,66 €.--------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal concedeu a palavra à 1ª secretária,
Carla Custódio, que leu a proposta , em voz alta, que a seguir se transcreve:---------------“ 1. Considerando que, a Câmara Municipal tem aprovado pela C.C.R.L.V.T./A.M.O.
candidaturas no valor de € 4.919.234,64; --------------------------------------------------------
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2. Considerando que foi criada uma linha de crédito bonificada, de acordo com o
protocolo assinado entre a C.C.R.L.V.T. e o conjunto de Bancos; ---------------------------3. Considerando que, a Câmara Municipal poderá de acordo com a legislação contrair
empréstimo para a componente nacional, ficando esta fixada até ao montante máximo
de 90 %, incluindo a comparticipação FEDER--------------------------------------------------4. Considerando que a Câmara Municipal aprovou, por maioria1), a contratação de um
empréstimo no montante de 1.229.808,66 €., em sua reunião de 22.01.02; ----------------5. Considerando que a Câmara Municipal considerou, por maioria2), a proposta do
Banco Totta & Açores a mais vantajosa para o Município, em sua reunião de 05.02.02;
----------------------------------------------PROPONHO------------------------------------------Com base na alínea d), do nº 2, do artº 53º da Lei 169/99 de 18.09 que esse Orgão
deliberativo aprecie e aprove contratação de um empréstimo até ao valor de €
1.229.808, 66 e nas seguintes condições: -------------------------------------------------------Prazo: -------------------------------------------------------------------------------------------------20 anos; -----------------------------------------------------------------------------------------------2 anos de carência, com amortizações trimestrais----------------------------------------------Lourinhã 08.02.2002--------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara----------------------------------------------------------------------------(José Manuel Dias Custódio) --------------------------------------------------------------------------- Após esta leitura, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal retomou a palavra
para dizer que existia uma nota em rodapé na presente proposta, que remete para um
anexo, aonde se encontra uma explicação mais exaustiva do conteúdo desta proposta e,
também a declaração de voto dos Srs. Vereadores João Delgado, António Frade e Raul
Leitão, que votaram contra, na sequência da posição tomada, aquando da proposta
apresentada para a contratação deste empréstimo, na reunião realizada em 22.01.02.----------- Questionou ainda se o Sr. Presidente do Executivo desejava fazer alguma
introdução sobre a presente proposta. Tendo este respondido afirmativamente,
porquanto:----------------------------------------------------------------------------------------------
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------ O Sr. Presidente da Câmara:---------------------------------------------------------------------- Referiu que esta proposta de contratação de empréstimo tem, e como está expressa
na mesma, juros bonificados. É uma contratação de empréstimo do Fundo Comunitário
Europeu (FEDER), é financiada por este Fundo em 3%, tendo um limite máximo de 20
anos. Mas, existem valores de empréstimos que não podem ser superiores a 8 anos. Por
isso, o que for candidaturas no valor de 80 mil contos, terão 8 anos de amortização,
enquanto que, as candidaturas superiores a 150 mil contos, terão mais que 15 anos, até
20 anos (existindo uma média de anos), não será a totalidade de empréstimos para 20
anos. A bonificação de juro, conforme tinha dito, é de 3%, a proposta mais barata é a do
Totta, com Euribor + Spread de 0,275% que passa a 3,5 depois de 8 anos, passando a
0,45 depois de 11 anos. Visa financiar os seguintes investimentos: a) Reabilitação de
Rede Viária de Ligação as Freguesias, cuja a candidatura já foi aprovada no valor de 343
mil 654 contos; b) Reabilitação do Parque Escolar do Ensino Pré-escolar do 1º Ciclo do
Concelho da Lourinhã, cuja a candidatura já foi aprovada no valor de 69 mil e 92 contos;
c) Reabilitação das Piscinas da Lourinhã – 1ª fase, no montante de 89 mil 927 contos,
cuja candidatura já se encontra aprovada; Reforço e Melhoramento de Abastecimento de
Água ao Concelho, no valor de 302 mil 235 contos, cuja candidatura já se encontra
aprovada e; Recuperação Urbana e Paisagística da Freguesia da Lourinhã no valor de
181 mil 310 contos, cuja candidatura já se encontra aprovada. Isto tinha um investimento
ilegível e uma comparticipação FEDER e, poderia vir a ser financiada até 90%, entre a
soma da comparticipação FEDER e a soma do empréstimo. Informou que, no dia de
hoje, na Unidade de Gestão, foi aprovada mais uma candidatura de cerca de 108 mil
contos para saneamento em diversas freguesias do Concelho, obras estas que umas já
estão em execução e outras que irão ser executadas, nomeadamente, o saneamento da
Zona de Casais de Santa Bárbara, da Freguesia de Santa Bárbara, para ligação a Vale
Vite; da Zona dos Covões, da freguesia de Reguengo Grande, também a Zona das
Fontelas; Do projecto dos Casais de Porto Dinheiro à parte Final. Portanto, existem
vários projectos que somam os tais 108 mil contos. Se se juntar ao que hoje aprovado, o
valor que se poderia inserir seria superior. No entanto, para se dar uma nota, para se
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visualizar o que são estes empréstimos financiados pelo FEDER, já não existem, nesta
altura, praticamente, verbas disponíveis para apresentar empréstimos bonificados, pelo
FEDER. Solicitamos certidões à CCRLVT e, esta, encontra-se já a ratear as certidões dos
valores. Isto porque, existiram Municípios, como por exemplo o de Lisboa, que
contraíram empréstimos avultados, com juros bonificados, nesta mesma linha de crédito
e, que esgotaram praticamente o “plafon”. Isto iria ainda sofrer um rateio, ou seja, não
seria certo que todas estas candidaturas possam passar, apesar de estarem aprovadas,
pode já existir financiamento nesta 1ª fase, dado que no final de Março terminam as
despesas do III QCA. Existirá uma 2ª Fase para outros projectos, para os empréstimos
contratualizados. Este empréstimo foi aprovado por maioria, com o voto contra dos
Vereadores do PSD. O mesmo é bastante importante para que estas obras se realizem, de
acordo com o POCAL, se não houver financiamento para este conjunto de obras, ele não
poderá ser incluído no Orçamento da Câmara, porque não tem verba suficiente, portanto,
além da Câmara deixar de fazer as obras, perde os valores que tem candidatados ao
FEDER, por não execução da obra. Por isso, em termos de linha de orientação, este
empréstimo não conta para a capacidade de endividamento, dado que foi contraído ao
abrigo das linhas de crédito do FEDER. Acrescentou que foi a própria Assembleia da
República, ao verificar as finanças das Autarquias Locais, e para que se dê maior
celeridade ao III QCA, que abriu mão dessa prerrogativa, permitindo que não contasse
para a capacidade de endividamento os financiamentos dos empréstimos bonificados,
pelo FEDER. Terminando a sua intervenção.---------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para solicitar aos
membros da Assembleia, que queiram discutir esta proposta, para se inscreverem. Após
as inscrições efectuadas o Sr. Presidente da Assembleia concedeu a palavra aos
membros:----------------------------------------------------------------------------------------------António Augusto:------------------------------------------------------------------------------------------ Começou por referir que a sua intervenção, neste ponto, assentava um pouco nas
Intervenção da Antes da Ordem do Dia, que foram feitas por membros desta bancada e,
isto era o exemplo prático desta situação. Estava-se perante a contratação de um
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empréstimo e, pessoalmente, não discordava que se contratasse um empréstimo para a
Câmara fazer face aos seus programas. Contudo, não subscrevia a tese de utilizar estes
empréstimos, dado que não contam para a capacidade de endividamento, podem não
contar, mas a Câmara teria que pagar a prazo. E depois, a forma como este assunto é
explicado e a documentação distribuída aos membros da Assembleia, não informa o tipo
de obras que vão ser feitas, os valores de cada uma obra e em que fase estão os projectos
das mesmas. Todo um preparatório para que os membros da Assembleia tenham
capacidade para poder decidir em consciência a contratação do empréstimo, encontra-se
omissa neste momento. Julga que a bancada do Partido Socialista teve acesso a estas
informações, e se teve, acha que deve o procedimento ser corrigido. A base informativa
que foi dada ao Partido Socialista, obrigatoriamente, tinha que ser dada à bancada do
PSD, a fim de se poder preparar com coerência e com cuidado as intervenções que se
possa fazer e, por essa via, assumir as posições de voto. Neste momento, era omissa essa
listagem de obras, que a Câmara tinha candidatada à CCRLVT e, que justificava, pelo
somatório ao redor de um milhão de contos, a contratação do empréstimo de cerca de
246 mil contos. È nesse sentido que iria a sua crítica, em relação ao comportamento que
a Câmara tem para com a bancada do PSD, porque admite que a bancada do PS usufruiu
de mais informação. Espera que, no futuro, estas atitudes discriminatórias não se
coloquem.--------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal usou da palavra, face à intervenção do
membro António Augusto, a fim de questionar se o referido benefício de informação,
que o Partido Socialista usufruiu, refere-se aos documentos que foram entregues no
âmbito da presente sessão ou informação entre os elementos do PS.------------------------------- O membro António Augusto usou da palavra para dizer que desejava que a
bancada do Partido Socialista informasse se tinha recebido esses elementos, porque acha
impossível que um membro da Assembleia Municipal tenha um aposição coerente sobre
este tema, sem que, previamente, tenha sido munido dos elementos escritos, para dar
suporte à contratação do empréstimo, que tem duas áreas: Uma que se refere ao
investimento bruto, que ascende perto de um milhão de contos e, depois, tem a tranche
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que vai ser contratada, apesar de não contar para o endividamento da Câmara, sem se
saber para aonde vai o dinheiro. Era esse o sentido da sua intervenção, para que os
membros do partido Socialista também sejam exigentes, por forma a terem toda a
documentação de suporte mínima, para poderem analisar.------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal usou da palavra para dizer que, pensou
que na intervenção inicial do membro António Augusto tivesse haver com os
documentos que acompanham a proposta, estes são igual para todos. Deste modo,
concedeu a palavra ao membro:-------------------------------------------------------------------------- Alfredo Santos:-------------------------------------------------------------------------------------- Começou por referir que, na sua intervenção, já o membro António Augusto tinha
explanado a ideia em si. Contudo, perguntava ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal
se é politicamente correcto, os membros da Assembleia receberem uma folha a dizer que
a Câmara pretendia solicitar um empréstimo de 250 mil contos, em números redondos,
sem mais esclarecimentos. Tinha o mapa dos empréstimos, do endividamento e uma
proposta. Logo à partida, quando estudou este ponto da ordem de trabalhos, a primeira
pergunta que lhe surgiu, e que iria fazer hoje, era qual a natureza deste empréstimo,
finalidade e a que se destinava. Esta informação não foi fornecida, e é o essencial da
proposta. Na sua opinião, o que se pedia, era a passagem de um cheque em branco de
250 mil contos, e o mesmo fosse entregue ao Sr. Presidente da Câmara, para o dinheiro
ser utilizado como ele bem entendesse. Não existia qualquer informação e, era nisso que
se tinha de mudar e melhorar, porque, se continuar assim, é impossível existir uma
Assembleia séria e isenta. Continuou dizendo que, face à rapidez com que o Sr.
Presidente da Câmara informou sobre as obras a executar, verbalmente ( e que ascendem
a um milhão de contos), é impossível aos membros da Assembleia captá-las e ficarem
devidamente esclarecidos. Por ser uma Proposta pobre e com falta de informação, teve o
cuidado de perguntar, a outros membros do PSD, se tinham conhecimento do que se
tratava este empréstimo e, os mesmos também desconheciam. A informação necessária
era dada ao Executivo e aos membros da Assembleia na hora e, assim, era difícil
trabalhar. Acrescentou que, ao analisar este empréstimo, concluiu que o mesmo destina-
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se a fazer face às dificuldades de Tesouraria, nomeadamente, ao atraso dos pagamentos a
fornecedores. Esta situação é fruto da má gestão da Câmara nos últimos 6 meses, porque
andou a atribuir subsídios eleitoralistas, gastando mais de 100 mil contos e, agora precisa
de dinheiro para pagar as dívidas contraídas para o mês de Março e Abril e, não tem
tesouraria para as fazer e pagar. Depois isto é mentira!? Estava disponível para aprovar
todos os empréstimos, desde que sejam para o desenvolvimento deste Concelho, tenham
uma finalidade bem definida, concreta e objectivos. Estava cá para participar, não para
obstruir, mas desta forma é impossível.----------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal concedeu a palavra ao membro:------------ Joaquim Simões.------------------------------------------------------------------------------------ Iniciou a sua intervenção para a dizer que, para além de subscrever as intervenções
dos membros António Augusto e Alfredo Santos, não resistiu em manifestar a sua
indignação pela falta de informação que os membros tiveram, na fundamentação do
pedido. Mais indignado fica quando está em causa a Educação, porque só agora o Sr.
Presidente da Câmara deu conhecimento à Assembleia que, parte dessa verba, era para a
Educação. O Presidente da Câmara, e grande parte desta Assembleia, têm conhecimento
que a Educação é que o move no Concelho da Lourinhã, é a sua vida. E fica indignado
quando não existe informação, que lhes permita fazer um juízo rigoroso daquilo que se
pretende. Porque estavam aqui para dar o melhor pelo Concelho da Lourinhã e não se
admite que haja esta falta de informação. Isto, quando está em causa o bem-estar e o
desenvolvimento do Concelho da Lourinhã. Sinceramente ficava triste e desolado, dado
que, quando poderia dar o seu voto para melhorar as condições da Educação do
Concelho da Lourinhã, por consciência tinha que votar contra, porque não lhe foram
dados elementos suficientes para fazer um juízo rigoroso e balizado perante esta
situação.----------------------------------------------------------------------------------------------------- O membro Nuno Sampaio:------------------------------------------------------------------------ Iniciou referindo que não queria repisar os argumentos que já foram dados, mas
efectivamente, o endividamento só por si não é bom, não é mau. Em princípio, até seria
bom, dado que é sinal de que se vão fazer obras. No entanto, quando os membros desta
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Assembleia não são informados sobre quais as obras, não poderão, de livre consciência,
dizer que será bem aplicado. Há 2 dias, o Ministro das Finanças chamava a atenção para
que os investimentos nas Autarquias fossem criteriosos. Não podem os membros de uma
Assembleia, que têm responsabilidade de fiscalização, sistematicamente, aprovarem
empréstimos, desconhecendo os investimentos, se são reprodutivos, quais o que ficam
para trás e quais o que avançam. Sem essa informação não se pode fazer um juízo e dar
um contributo quanto aos critérios. Não queria ainda pensar que estavam numa reedição
duma tese que já tinha explanado na última Assembleia, e que se estava a funcionar com
2 Câmaras, ou seja, uma que funciona à priori, em que existem membros que dispõem de
uma informação, de que outros membros da Assembleia não dispõem. Não queria pensar
nisso, porque, como já tinha dito anteriormente, se isso acontecer, parece-lhe um bocado
que quando a informação não chega a toda a gente, é para uns virem fazer papel de
maus, ao contrário dos outros que usufruíram dessa informação. Portanto, não vinham cá
fazer papel de maus, agora, queriam que a informação fosse detalhada. A Proposta que é
apresentada é o que está escrito. Acrescentou que já tinham experiência de
compromissos anteriores, de boa fé, nomeadamente, no que se refere ao prazo de
conclusão da Zona Industrial das Papagovas; Apresentação de Critérios para atribuição
de Subsídios (compromisso oral, que na altura os levou a votar doutra forma), portanto,
sistematicamente, é apresentado uma coisa escrita, depois diz-se outra coisa que não está
escrita e, em determinada altura, as pessoas, nesta Assembleia, ficam confundidas e não
sabem o que estão a votar. Efectivamente, o seu voto seria contra, não contra os
investimentos e desenvolvimento, mas pela proposta e a forma como foi apresentada.-------- De seguida, membro Silvino Pereira solicitou o uso da palavra para utilizar o seu
DIREITO DE RESPOSTA, tendo o Sr. Presidente da Assembleia Municipal anuído. Desta
forma, passou-se à intervenção do:--------------------------------------------------------------------- Membro Silvino Pereira:--------------------------------------------------------------------------- Começou por referir que não queria alongar-se, apenas queria comentar o repto que
foi lançado sobre a bancada Socialista, por parte do PSD. Como toda gente sabe, o
Executivo é do Partido Socialista, tem uma bancada maioritária, e todos os pontos que
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estão a ser discutidos, evidentemente, foram discutidos previamente. Daí, terem
conhecimentos dos projectos que a Câmara tem para executar. No entanto, reconhece, e
seria de bom agrado que a Câmara, futuramente, nas propostas que apresentasse fosse
mais clara nos elementos que apresenta à Assembleia. Mas, também, tinham que
compreender que o PS estava no poder, e tinham a sua cota parte de responsabilidade,
assumindo publicamente aquilo que votavam. Simplesmente estavam, como é lógico,
mais conhecedores desses projectos do que a oposição. Daí o desagrado do PSD por os
membros do PS estarem calados. Pensa que não existe justificação para isso, porque
quem manda é o Executivo, a responsabilidade de executar as obras é do Executivo,
competindo à Assembleia aprovar ou reprovar. Julga que não está dependente daquilo
que disseram, ou seja, servir os interesses da Lourinhã. Toda a gente, com certeza, está
interessada em resolver os problemas da Lourinhã, simplesmente estas coisas são
políticas e, depois, daqui a 4 anos, o que foi bem feito ocultam e o que foi mal
executado, é da responsabilidade do PS.---------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal usou da palavra para dizer que
existiam inscrições para utilizarem o seu DIREITO DE RESPOSTA, face à intervenção do
membro Silvino Pereira, pelo que concedeu a palavra ao:------------------------------------------- Membro Joaquim Simões:------------------------------------------------------------------------ Iniciou a sua intervenção dizendo que nunca pensou ouvir numa Assembleia
Municipal o que acabou de ouvir. De facto, não sabia se estava dentro deste planeta ou
fora, porque estava longe de poder ouvir dizer, aquilo que disse o colega da Assembleia
Municipal Silvino Pereira. Nunca quis acreditar que isso fosse possível, que o facto da
bancada do PS suportar o Executivo, lhe dá o direito de ter informações antecipadas, isto
não é democracia. E que se tenha a ousadia de vir defender esta situação, numa
Assembleia. Aliás, não é uma ousadia, “ é uma pouca vergonha “ ( desculpando-se pelo
termo utilizado). Aonde já se tinha chegado! Assisti-se o direito ao PS, de disporem de
informação que o PSD não dispõe. Aonde já se viu!? O PS possuir informação,
antecipadamente, de que o PSD não usufrui, só pelo facto de pertencerem ao partido que
suporta o Executivo, e ainda solicitam a nossa compreensão. Mas aonde já se chegou.
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Esperava que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal se pronunciasse sobre esta
situação, era o mínimo que exigia. Não dizia mais nada, porque achava que se tinha
ultrapassado tudo nesta Assembleia.-------------------------------------------------------------------- O membro Nuno Gonçalves:---------------------------------------------------------------------- Começou por dizer que ficou logo muito desconfiado, quando o Sr. Presidente da
Câmara prescindiu do uso da palavra, aquando do início da discussão do ponto da Ordem
de Trabalhos O Sr. Presidente da Assembleia Municipal interveio para dizer que não
tinha sido essa a situação, ele é que não lhe deu a palavra. O membro Nuno Gonçalves
retomou a palavra para dizer que, no seu entendimento, o Presidente da Câmara tinha
efectivamente prescindido da palavra no início, existindo até um outro membro desta
Assembleia que ficou admirado e, na sua opinião, existia uma razão para isso. O que
estava aqui a ser proposto, precisava de um enquadramento, e todas as intervenções
críticas que foram feitas, baseavam-se todas no mesmo, por isso a palavra do Sr.
Presidente da Câmara era fundamental, era a ele que competia enquadrar a proposta,
explicando qual era a finalidade, conteúdo e pressupostos e isso, de facto, foi ocultado.
Ficou-se agora a saber, através da intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, que
existem duas categorias de deputados municipais nesta Assembleia. Aqueles que têm
acesso privilegiado à informação e aos que é subtraída essa informação. É evidente que
existe aqui um déficit de informação e que, politicamente, só se pode chegar a esta
conclusão. No âmbito Comissões, terá que ser acrescentada mais uma, e iriam trabalhar
nesse sentido, que fiscalize o modo de como estes investimentos e outros estão a ser
aplicados no Concelho. Porque se alguém esconde informação, então só pode haver uma
conclusão, é porque, de facto, entre aquilo que se diz e aquilo que se realiza, existe, de
certeza, uma desconformidade, que não queria qualificar.------------------------------------------- O membro Alfredo Santos.------------------------------------------------------------------------ Referindo-se à intervenção do membro Silvino Pereira, começou por utilizar a
seguinte expressão: “há dias de manhã, que à tarde não se deve sair à noite”.
Considerava que, este membro, acabou de trazer um grande contributo para esta
Assembleia, porque desmascarou por completo o modo de funcionamento e a estratégia
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do Partido Socialista, logo na 1ª Assembleia do mandato. Considerava que aquilo que ele
e os seus colegas dos PSD estavam a fazer, era figura de corpo presente, bonecos
ornamentais. Julgava que vivia na Lourinhã, que a Lourinhã pertencia a Portugal,
Portugal era da Comunidade Europeia e que estavam situados na Europa. Nunca julgou
ser membro duma Assembleia dum País Sul Americano ou Africano, dos mais atrasados
que existem. A situação aqui verificada nem nos Países mais sub-desenvolvidos pode
acontecer, quanto mais na Assembleia do Concelho da Lourinhã. Queria que as palavras
do membro Silvino Pereira fossem transcritas em acta, porque são graves e foi aqui
passado um atestado de ignorância e incompetência, tendo sido dito pelo membro
Silvino Pereira que eram a maioria e representavam o poder, pelo que os membros do
PSD escusavam de cá vir, pois só lhes faziam perder tempo, ou seja, a Assembleia
inicia-se e encerra-se logo a seguir, porque está tudo resolvido. Afirmou que só não sai
desta Assembleia, por respeito ao Sr. Presidente da Assembleia, e porque deseja ouvir a
sua posição e, também, por respeito aos membros do Partido Socialista, dado que sente,
pela cara de alguns, que se sentem envergonhados com a intervenção do membro Silvino
Pereira. Continuou dizendo que, o que se passou na Assembleia Municipal de Lourinhã é
vergonhoso e, fica já aqui o alerta, se a informação fôr ocultada aos membros do PSD, se
os consideram a mais nesta sala, não podendo contribuir nem para o desenvolvimento
nem para o progresso da Lourinhã, porque não são poder e são minoria, que quando se
sentir ultrapassado existe o IGAT, Tribunal de Contas e a Comunicação Social para
revelar como funciona a Assembleia Municipal d Lourinhã.---------------------------------------- Intervenção do Presidente da Junta de Freguesia de Reguengo Grande:---------------- Pensa que estavam nesta Assembleia para resolver problemas que são do interesse
do Concelho e pensa que a sua freguesia ainda pertence a Concelho da Lourinhã.
Quando um membro, antecipadamente, tenta indicar o motivo do seu voto, existe uma
espécie de insinuação. Ora, existe a necessidade do Concelho progredir, e se há alguém
que não queira, é com ele. Pela sua parte apoia totalmente o membro Silvino Pereira. Já
teve uma inspecção na Junta e não tem medo nenhum. Ao Sr. Presidente da Câmara dizlhe, sinceramente, avance que está do seu lado.--------------------------------------------------
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------ O membro Helena Máximo da Costa------------------------------------------------------------ Gostaria de solicitar ao Executivo Camarário que, efectivamente, fosse mais claro
nestas propostas, porque não recebeu esclarecimentos, sobre para que era o pedido de
empréstimo e, os membros com quem falou sobre o assunto, também não tinham esse
conhecimento. Gostaria que essa informação fosse sempre, como ocorreu no mandato
anterior, igual para todos. -------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal usou da palavra para dizer que, acerca
das intervenções que se acabaram de ouvir, a mesa da Assembleia ficou estupefacta,
sobretudo com as intervenções de alguns membros. Quando hà pouco, antes da Ordem
de Trabalhos, antes da entrada da discussão desta proposta, acerca da actividade do
Executivo, no âmbito da Informação do Sr. Presidente do Executivo, que faz parte da
Convocatória, foi o próprio, que, por sua iniciativa, porque sabia que existiam
informações que geralmente há sempre, não solicitou a palavra ao Sr. Presidente da
Câmara. Porque a explanação dessa Informação vinha aqui reduzida a escrito, não faria
sentido que o Presidente da Câmara reproduzisse toda a informação escrita, oralmente.
Depois poderia responder, assim como o fez, quando lhe fosse solicitado, através da
intervenção dos membros da Assembleia, independentemente da bancada. Acerca do
conhecimento prematuro, ou das “achegas”, que possam existir sobre as propostas,
afirmou que fazia parte desta Assembleia, nunca sentiu que tivesse um tratamento
privilegiado por se ter candidatado e fazer parte dum Grupo, embora aqui esteja na
qualidade de elemento da mesa. Nunca lhe foi fornecida nenhuma apresentação e, pensa,
que também, à maior parte dos seus colegas, isso não aconteceu. O que foi fornecido foi
o corpo da proposta, que teve o cuidado de verificar, quando a enviou e a subscreveu,
porque de matérias de contabilidade percebe pouco. Viu as condições em que o
empréstimo bancário seria feito e, não solicitou explicações por isso. Não pediu
explicações porque, na altura, falou com o Chefe de Divisão sobre outras matérias e
também era para o inquirir sobre o conteúdo desta proposta, mas não se lembrou de o
fazer. Não obteve nenhuma informação paralela a esta informação que lhe foi dada,
desconhecendo se algum membro recebeu ( falava por ele) e, pensa, que talvez, o que o
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membro Silvino Pereira referiu, não era no sentido que se quis dar. Pelo menos, se teve a
mesma informação, certamente, não era esse o sentido. -------------------------------------------- Concedendo a palavra ao membro Silvino Pereira:-------------------------------------------- Começou por referir que a sua intervenção não tinha sido interpretada como
desejava, simplesmente, quis dizer poderiam contar com ele, durante estes 4 anos de
mandato. Todas as propostas que a Câmara trouxer, previamente serão discutidas em
local que o Grupo Parlamentar entender, com o Executivo, porque só assim é que sabe
estar na Política. O Sr. Presidente dá os esclarecimentos que entender, são testemunhas
que deu as indicações que teve que dar, acha que ficaram mais esclarecidos. Pensa que
não é Anti-Democratico discutir-se os assuntos, antes dos mesmos serem presentes à
Assembleia. Contudo, não teve informações, às quais a bancada do PSD possa não ter
tido acesso. Simplesmente, o que se encontra escrito na proposta é pouco, e quando se
acha insuficientemente o Grupo Parlamentar, previamente, esclarece-se. Não existe
intenção de discriminar ninguém e, muito menos aceita esse tipo de linguagem, ao dizerse que se pertence ao 3º Mundo, agradecendo, que em acta também ficasse isto
registado. Ainda se prezava em ser educado e em respeitar as pessoas, sendo por isso que
estava na Assembleia.------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal interveio para conceder a palavra ao
Presidente da Câmara:----------------------------------------------------------------------------------- Começou por referir que, efectivamente, esta relação de investimentos esteve
presente na reunião de Câmara, não levando o executivo a mudar de opinião, tendo os
vereadores da PSD votado contra a contracção deste empréstimo. Esteve presente em
reunião de Câmara a listagem de investimentos que iria ler: “ A Câmara tem
candidatados ao programa, contratualizado com ao AMO, que pertence à CCRLVT: a )
Reabilitação da Rede Viária de Ligação às Freguesias, que é o processo 0110006,
valor: 343, 654, Feder 223,375, a partir daqui pode candidatar até prefazer 90%; b)
Reabilitação do Parque Escolar, Ensino Pré-Escolar, 1º Ciclo, 1ª Fase, este valor que
aqui está, que são valores 69,092, com comparticipação Feder, 44,909,800; c) Piscinas
da Lourinhã – 1ª Fase, 89.927, comparticipação 58.452.550; d) Reforço e
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Melhoramento de Abastecimento de Água ao Concelho: 302,273,5 192,452,750 do
Feder; e) Recuperação Urbana e Paisagística da Freguesia da Lourinhã: 181,310
(investimento legível), 117, 851 de Feder” . Após esta leitura, continuou a sua
intervenção dizendo que o que foi referido consta do conjunto, perfazendo a soma que
foi proposta à Câmara Municipal. Inclusivamente, até se descreveram obras, (algumas
obras porque tratam-se de fases de obras ), que num conjunto dão um total de mais de 80
mil contos, e só se podem candidatar mais de 80 mil contos. Mas pergunta, o sentido de
voto da bancada do PSD mudava, se as tem descrito na Informação dada, e estudada em
casa, em vez de ser verbal, agora da Assembleia. Ou o sentido seria o mesmo de votar
contra? Na sua opinião, o sentido de voto seria o mesmo de votar contra. Portanto, não
venham dizer que o Sr. Ministro das Finanças anda a dizer que as Autarquias é que são
despesistas. As Autarquias recebem 7% do PIB e fazem 21% do investimento nacional.
E se o Sr. Ministro o disse, não sabe o que diz e, o Sr. Ministro da Finanças sabe que as
Autarquias Locais recebem 7% do PIB e fazem 21% do investimento nacional, e essa é
que é a verdade. Portanto, encontra-se em votação um empréstimo, que não conta para a
capacidade de endividamento, que tem juro bonificado e como tem esse juro, entendeuse por bem, não o perder. Porque o importante é solver os compromissos que a Câmara
venha a ter nestes projectos e solvê-los em tempo útil. Por isso, entendeu o Executivo
Municipal, contrair um empréstimo. A proposta é fundamentada perante a Assembleia
Municipal, e esta terá que votar se sim ou se não este empréstimo, nesta condições. É
esta a proposta que se encontra aqui, para ser decidida.---------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal usou da palavra para conceder a
palavra aos membros:-------------------------------------------------------------------------------------- Joaquim Simões:------------------------------------------------------------------------------------ Iniciou a sua intervenção dizendo que pediu a palavra para ler a alínea cc), do
artigo sexagésimo oitavo do Decreto Lei 169 ao Sr. Presidente da Câmara. O Sr.
Presidente da Assembleia Municipal interveio para dizer que a lei era do conhecimento
de todos, presumindo, que do conhecimento oficioso, mas permitiu a sua leitura. O
membro Joaquim Simões retomou a palavra para dizer que, pelos vistos, não era
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praticado, porque, ter-se-ia agora todas as dúvidas decepadas, se fosse à Reunião do
Executivo. Portanto a lei que se estava a referir seria a bb) e cc) (do artº acima referido)
e na alínea bb) diz “que compete ao Sr. Presidente da Câmara enviar à Assembleia as
minutas das actas e as actas da reunião da Câmara Municipal, logo que aprovadas”, se
acontecesse, ter-se-iam essas dúvidas decepadas (vide
Câmara).

última intervenção do Sr. Presidente da

Portanto, ele próprio, e pensa que nenhum elemento da Assembleia, não recebeu

cópias das minutas, nem das actas depois de aprovadas. Existe aqui uma falha nítida do
Sr. Presidente da Câmara que não fez chegar à Assembleia as minutas, nem as actas
aprovadas. Depois na alínea cc) diz “ que a acompanhar o documento escrito, o Sr.
Presidente da Câmara deverá remeter à Assembleia Municipal, para efeitos previstos na
alínea e) do nº 1 do quinquagésimo terceiro toda a documentação, designadamente
Relatórios, Pareceres, Memos e documentos de igual natureza, indispensável para a
compreensão e análise crítica e objectiva da informação aí referida”. Portanto, não
recebeu nenhuma documentação objectiva, para análise desta proposta. Era isso que
gostaria de fazer ver, que, de facto, não lhes foram dados elementos objectivos, tendo em
vista permitir-lhes fazer uma análise objectiva e rigorosa desta proposta. E acha que o Sr.
Presidente da Câmara não tem o direito de interpretar o sentido de voto deles, não lhe
passou nenhuma Procuração para este tentar interpretar o seu pensamento. O Sr.
Presidente da Câmara não pode suportar, de forma alguma, a afirmação que fez, porque
não dispõe dessa informação. Aliás, tinha dito anteriormente que lamentava, que estando
em causa investimentos na área da Educação, não tivesse tido essa informação. Tinha o
direito de manifestar essa indignação e o Presidente da Câmara tinha que aceitar essa
indignação. Porque, acha que, se se quiser fazer um trabalho rigoroso, o que lhes
compete, têm que ser rigorosos em tudo.---------------------------------------------------------------- O membro Carla Custódio:------------------------------------------------------------------------ Após ter apresentado os seus cumprimentos, referiu que estava admirada, pelo se
facto de se estar, há já uma hora, a discutir “se se deu proposta ou se não se deu
proposta”. Acha que estavam todos aqui pelo bem do Concelho. Recebeu as mesmas
coisas que os restantes membros e escreveu quando Presidente esteve a dizer para que se
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destinava o empréstimo e, se as outras pessoas não conseguiram escrever não sabe o
motivo. Se todos só souberam agora para que é o empréstimo, pensa que, ainda se está a
tempo, de se decidir se se contrai o empréstimo ou não. Acha que não vale a pena agora
estar aqui a dizer “não sabia, não voto”, “se soubesse, talvez votasse” . Todos sabiam,
ainda ninguém tinha votado, ir-se-ia votar a seguir. Pensa que não vale a pena estar-se a
perder mais tempo, com esta situação.------------------------------------------------------------------ O membro Nuno Gonçalves:----------------------------------------------------------------------- Começou por referir que a sua intervenção seria rápida e era só para dizer o
seguinte: O que se estava agora a discutir, não era o que disse a ilustre deputada Carla
Custódio, não era um problema de mais proposta ou menos proposta. O que se estava
agora a discutir era o pressuposto de que partiu o Sr. Presidente da Câmara e que o
enunciou aqui. É um homem experiente, politicamente hábil, senão não fosse, não estava
no lugar aonde está. Agora, é talvez pelo facto de estar há muito tempo no exercício das
suas funções, que parte do princípio de que já sabe quais são os sentidos de voto dos
deputados municipais. Que se dá ao luxo de afirmar que pode prescindir de dar a
informação necessária, útil e que era absolutamente imprescindível para se formar uma
opinião e para que as pessoas pudessem votar, podendo afirmar, calmamente, que no
fundo, não dá a informação porque já sabe qual é o sentido de voto e não iria alterar o
rumo das coisas. Realmente, isto só é possível ser afirmado por alguém cujo o peso da
história já é tanta, que julga que vai reproduzir-se hoje aquilo que foi o ontem.
Simplesmente isso, com o devido respeito, não é um pensamento democrático. Está-se
perante uma Assembleia Municipal, que é nova, o dia de hoje é novo, as pessoas que
estão na Assembleia são novas, tudo é novamente possível, não pode haver, portanto,
um passado que pesa, hoje, sobre o presente. E todas as pessoas que aqui estão têm a
potencialidade de poder votar em consciência sim, não ou abstenção. Tem sido, desde o
início, anunciado nesta Assembleia que é mau e que se pretende que seja abolido
definitivamente, que se venha para aqui com raciocínios pré julgados, com juízos préformados, sobre aquilo que as pessoas vão fazer, pensam fazer e em que sentido pensam
fazer. Volta a dizer, está-se perante uma nova Assembleia e que saiu de eleições há 2

ACTA 02/2002
Sessão Ordinária de 22 de Fevereiro de 2002

meses, não se está perante uma Assembleia que tem 15 ou 20 anos, em que,
mecanicamente, as pessoas já sabem os actos uns dos outros. Isto é absolutamente
fundamental, e, dirigindo-se a Srª. Deputada Carla Custódio, afirmou que era isso que se
estava a discutir. Já não se estava a discutir o problema do empréstimo, estava-se a
discutir política, que é fundamental para basear as decisões de facto desta Assembleia.
Decisões correctas, formuladas, apresentadas e decididas de forma correcta. E isto era
fundamental, porque poder-se-ia envenenar todo o processo deliberativo daqui para o
futuro. Portanto, é necessário que todos nós, deputados e membros do Executivo,
Presidente da Assembleia Municipal e Presidente da Câmara, partamos de raciocínios
novos, totalmente diversos.-------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal submeteu a Proposta nº 1 – Contracção
do Empréstimo, no montante de 1.229.808,66 €, à votação, tendo a mesma sido aprovada,
por maioria, com 9 votos contra, nenhuma abstenção e 23 votos a favor. O membro
Joaquim Simões apresentou a seguinte declaração de voto:----------------------------------“ 1.- Considerando a exiguidade da informação que fundamenta o empréstimo;----------2.- Considerando que a informação dada sobre a dívida a fornecedores não é
transparente, antes pelo contrário, tenta branquear a situação real uma vez que refere o
montante pago, até 14 de Fevereiro de 2002, das dívidas de 2001 e não refere as
contraídas até essa data; ---------------------------------------------------------------------------3.- Considerando que a capacidade técnica de endividamento não corresponde, nem de
perto nem de longe, à capacidade real de endividamento.-------------------------------------Voto contra a contracção do empréstimo em causa.” -----------------------------------------O membro Alfredo Santos apresentou a seguinte declaração de voto:----------------------“ O meu voto contra deve-se: ----------------------------------------------------------------------1 - Há falta de informação sobre a situação financeira da Camara nesta data. A divida
deverá ser decomposta em curto, médio e longo prazo, para que se possa fazer uma
análise correcta da situação------------------------------------------------------------------------2 - A proposta apresentada pelo Presidente da Camara, não refere a natureza nem a
finalidade deste empréstimo, ------------------------------------------------------------------------
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3 - Não nos foi apresentada nem existe por parte da Camara um programa de gestão
para os quatro anos de mandato, uma estratégia política, um planeamento que permita a
execução de obras e projectos a realizar, que contribuam para o desenvolvimento do
Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------Assistimos sim, a um vazio de ideias , um despesismo descontrolado e um oportunismo
cada vez maior, com a requisição por parte da Camara dos Job for the Boys do P.S, que
em nada vão contribuir para o aumento da produtividade , mas sim da despesa . --------4 - Este empréstimo tem por finalidade fazer face ás dificuldades de tesouraria
existentes, com atraso nos pagamentos a fornecedores, fruto de uma gestão
descontrolada e sem transparência. --------------------------------------------------------------5 - Temos uma Autarquia endividada, com uma divida crescente ano após ano, e com as
despesas correntes muito superiores ás despesas de investimento, o que comprova a
falta de uma política financeira correcta e coerente. ------------------------------------------O endividamento existente é o real ( divida a bancos, fornecedores e outros credores ) e
não o que o Srº Presidente apresenta com formulas técnicas, que são calculadas com
orçamentos irreais e empolados, fabricados para depois nos poderem apresentar este
tipo de propostas, ------------------------------------------------------------------------------------6 - A aprovação deste empréstimo e de outros já aprovados recentemente, vem endividar
a Camara para os próximos vinte anos, o que sem duvida virá comprometer e hipotecar
as gerações futuras , fruto de uma falta de coragem política de todos aqueles que hoje
aprovam esta proposta , ----------------------------------------------------------------------------7 - Defendo uma gestão controlada, rigorosa e transparente, assente em pressupostos e
estratégias planeadas que permitam o desenvolvimento e o progresso do concelho de
forma harmoniosa e com futuro, por isso não poderei votar , nem autorizar a passagem
de mais um cheque em branco no valor de 1.229.806 Euros, postos à disposição do sr0
Presidente da Camara, sem que este nos diga onde os pretende gastar. --------------------O membro Nuno Sampaio apresentou a seguinte declaração de voto verbal.:-------------“A minha declaração contra a contracção deste empréstimo prende-se com a falta de
apresentação, por parte do Executivo, à Assembleia Municipal, com antecipação, e de
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forma escrita e contida na Proposta, de quais as obras a que se destina, quais as
prioridades que estão a ser seguidas, qual o faseamento dessas obras e dos respectivos
financiamentos. Por ausência dessa informação não poderei votar a favor da contracção
deste empréstimo”.-----------------------------------------------------------------------------------PONTO Nº II – Proposta nº 2 – Actualização da Taxa de Tratamento e Conservação
de Esgotos.-------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal concedeu a palavra 1ª Secretária, Carla
Custódio, que leu a proposta em voz alta, e que a seguir se transcreve:----------------------“ ------ De acordo com o regime jurídico da Lei das Finanças Locais, as receitas dos
municípios são basicamente provenientes das transferências do FGM, FCM, do produto
da cobrança de determinados impostos, das licenças, derramas, multas, coimas,
empréstimos, alienações ou rendimentos de bens próprios, bem como da cobrança das
taxas e tarifas previstas nos artigos 19º e 20º do diploma acima referido ------------------------ No entanto, se na primeira parte das receitas referidas no número anterior os seus
valores são fixados na legislação ordinária, quer por via da atribuição de um montante
certo para a sua liquidação, quer por via da atribuição de limites máximos e mínimos,
no caso das taxas e tarifas estes valores ficam ao critério discricionário da Autarquia -------- Porém e como é óbvio, os valores das taxas devem corresponder ao serviço
prestado pela Autarquia sob pena de se estar a violar o princípio da proporcionalidade
e o princípio da prossecução do interesse público --------------------------------------------------- Foi na observância destes princípios que se constatou que o valor actualmente
fixado para a taxa de conservação e tratamento de esgotos é manifestamente inferior ao
custo suportado pelo Município, importando assim proceder-se à sua actualizarão por
forma a minimizar os encargos financeiros.-----------------------------------------------------Assim sendo, a Câmara Municipal deliberou em sua reunião de 22 de Janeiro do
corrente, e com base no preceituado na alínea 1) do art.º 19º da Lei nº 42/98, de 06 de
Agosto, aprovar a actualização da taxa de tratamento e conservação de esgotos de E
0,17 para E 0,20 m3.-------------------------------------------------------------------------------------- Nestes termos, ----------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------Proponho,---------------------------------------------------- Que, por força do disposto na alínea e) do nº 2 do art.º 53º da Lei 169/99, de 18 de
Setembro, na sua actual redacção, a presente proposta seja apreciada e eventualmente
aprovada por essa Assembleia Municipal -------------------------------------------------------Lourinhã, 25 de Janeiro de 2002.------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara----------------------------------------------------------------------------José Manuel Dias Custódio” ---------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para dizer que a
acompanhar a proposta vinha também o conteúdo da proposta do Sr. Presidente da
Câmara, formulado em sede de Executivo. Assim, concedeu a palavra ao Sr. Presidente
da Câmara, a fim deste dar uma explicação sobre a mesma.---------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara usou da palavra para dizer que esta proposta foi
aprovada, por unanimidade, pela Câmara Municipal. Já tinha ido a inquérito público,
não tendo existido reclamações. Esta medida justifica-se, não só por ter a haver com a
actualização perante os valores da região, mas também, a breve prazo, a Câmara
Municipal vai aderir à empresa “Águas do Oeste”, cujo tarifário ainda irá ser estipulado.
O facto de se ir actualizando estes valores evitará que, quando aparecerem os valores
que irão ser cobrados pela empresa ”Águas do Oeste”, (que ainda não se encontram
previamente determinados com um valor fixo, mas sim um valor calculado), hajam
elevações muito grandes. Por isso, a Câmara, cautelosamente, este ano fez uma
alteração de 0,17 para 0,20, entendendo que, neste momento, é a proposta mais indicada
para vir à Assembleia Municipal que, conforme já tinha referido, foi aprovada por
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal usou da palavra para dizer que
estavam abertas as inscrições. De seguida, face às suas inscrições, passou a palavra aos
membros:--------------------------------------------------------------------------------------------------- Presidente da Junta de Freguesia de Reguengo Grande:----------------------------
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------ Começou por referir que no Reguengo Grande 75% não tem saneamento
básico/esgotos, pelo que questionou se esta população iria pagar o mesmo que aqueles
que têm.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Presidente da Junta de Freguesia de Moita dos Ferreiros:-------------------------------- Iniciou a sua intervenção dizendo que queria mais uma vez solicitar, como já o fez
há um ano ou dois, numa outra actualização, que estas actualizações sirvam para
reforçar, mais um bocado, a componente do saneamento na freguesia de Moita dos
Ferreiras. Se calhar, pelo que está a notar, são as freguesias do interior que mais
padecem com este problema, face à intervenção do Presidente do Reguengo Grande. A
grande maioria das pessoas, apesar de poder optar por não pagar a taxa de saneamento,
se não tiver a rede de saneamento, paga esta taxa. Existe uma parte muito grande que se
encontra sem saneamento, especialmente na zona sul da freguesia, bem como na própria
sede da freguesia. Assim, até era para questionar, aquando da apreciação da Informação
do Sr. Presidente da Câmara, sobre o andamento do projecto dos separativos da Moita.
Pensa que é urgente continuar a reforçar o investimento na freguesia da Moita dos
Ferreiros, para que as pessoas aceitem melhor os aumentos destas receitas.--------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal submeteu a Proposta nº 2 –
Actualização da Taxas de Conservação e Tratamento de Esgotos, tendo a mesma sido
aprovada, por maioria, com uma abstenção.------------------------------------------------------------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal no uso da palavra solicitou que,
quando algum membro estivesse no uso da palavra, se fizesse silêncio, dado ser
extremamente desagradável existir diálogo em voz baixa, aquando das intervenções, o
que infelizmente tem acontecido. Agradeceu ainda que o Partido Socialista e Partido
Social Democrata fornecem os nomes dos elementos que integrarão o Conselho
Municipal da Juventude e Conselho de Protecção ao Menores em Risco, informando
que os poderiam entregar no Gabinete de Apoio a Assembleia Municipal.----------------------- Solicitou também o voto de confiança para aprovar a presente acta em minuta. Em
relação às actas, após ter sido fornecida a todos membros uma cópia da acta da reunião
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anterior, agradeceu que os membros se pronunciassem, quando houvesse necessidade de
rectificar alguma coisa.---------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal deu por encerrada a reunião quando
eram 24,45 horas. Lavrou-se a presente acta que vai ser assinada pelo senhor Presidente
da Assembleia Municipal e por nós que a subscrevemos.-------------------------------------________________________________________(Presidente da Assembleia Municipal)
________________________________________(1ª Secretária)----------------------------________________________________________(2º Secretário)-----------------------------

