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1. ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO- ENQUADRAMENTO JURIDICO -NORMATIVO 

O direito de oposição democrática 2 é um direito imediatamente decorrente da liberdade de opinião 

e da liberdade de associação partidária. Em consequência, o direito de oposição não se limita à oposição 

parlamentar 3
, antes abrange o direito à oposição extraparlamentar, desde que exercido nos termos da 

Constituição 4, e que se conexiona com outros direitos fundamentais como seja o direito de reunião e 

manifestação 5• 

O Estatuto do direito de Oposição foi aprovado pela Lei n ° 24/98, de 26 de maio, tendo em vista 

assegurar às minorias o direito de constituir e exercer uma oposição democrática ao Governo e aos 

órgãos executivos das regiões autónomas e das autarquias locais de natureza representativa, nos 

termos da Constituição e da lei 6
• 

O conteúdo do Direito de Oposição traduz-se na atividade de acompanhamento, fiscalização e 2 

crítica das orientações políticas do órgão executívo por parte dos titulares desse direito, ou seja, 

os partidos políticos representados no órgão deliberativo da autarquia e que não estejam representados 

no órgão executivo e os partidos políticos representados na câmara municipal, desde que nenhum dos 

seus representantes assuma pelouros, poderes delegados ou outras formas de responsabilidade direta 

e imediata pelo exercício de funções executivas 7
• 

Em cumprimento do disposto no Estatuto do Direito de Oposição vem o atual Regime das Autarquias 

Locais conferir ao Presidente da Cãmara8 e à Câmara Municipal 9 as competências para, 

respetivamente, promover e dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição. 

1 Elaborado ao abrigo do artigo 100 da Lei n • 24198, de 26 de maio - Estatuto do Direito de Oposição. Período compreendido entre 18 de 

outubro a 31 dezembro 2013. 

2 Cfr. artigo 114 •. n • 2 da Constüuição da República Portuguesa 

3 Cfr. artigo 114 •, n • 3 da CRP conjugado com o n • 1 do mesmo artigo 

' Cfr. artigo 1 o•. n • 2 CRP 

5 Cfr. artigo 45 º da CRP 

6 Cfr. artigo 1° da Lei n • 24/98, de 26 de Maio - Estatuto do Direito de Oposição 

7 Cfr. artigos 2• e 3° da Lei n • 24/98, de 26 de Maio - Estatuto do Direito de Oposição 

• Cfr. artigo 35º, n • 1 alínea u) do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro 

• Cfr. artigo 33°, n ° 1, alínea yy) do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro 
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Até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram, as autarquias locais elaboram 

relatórios do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias constantes do Estatuto do Direito 

de Oposição, aprovado pela Lei n º 24/98, de 26 de maio, devendo os mesmos ser enviados aos titulares 

do direito de oposição a fim de que sobre eles se pronunciem 10 

li. TITULARES DO DIREITO DE OPOSIÇÃO 

No município de Montijo o PS - Partido Socialista é o único partido político representado no órgão 

executivo com pelouros e poderes delegados. 

São titulares do direito de oposição: 

a) CDU - Coligação Democrática Unitária, representado na câmara com 2 vereadores e na 

Assembleia Municipal com 6 eleitos; 

b) PSD- Partido Social Democrata, representado na câmara com 2 vereadores e na Assembleia 

Municipal com 6 eleitos; 

c) BE - Bloco de Esquerda, representado na Assembleia Municipal com 2 eleitos. 

Assim, em cumprimento do disposto no artigo 3° e nº 2 do artigo 10º do Estatuto do Direito de Oposição, 

o presente relatório será distribuído aos representantes dos partidos políticos nos órgãos representativos 

(Câmara Municipal e Assembleia Municipal) do Município de Montijo. 

Ili. CONTEÚDO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO 

Como decorrência do direito de oposição surge o Direito à Informação que concede aos titulares do 

direito de oposição o direito de ser informados regular e diretamente pelos correspondentes órgãos 

executivos sobre o andamento dos principais assuntos de interesse público relacionados com a sua 

atividade, informações essas que devem ser prestadas diretamente e em prazo razoável, aos órgãos e 

estruturas representativas dos partidos políticos e demais titulares do direito de oposição11 

Então vejamos em que se traduz o DIREITO À INFORMAÇÃO: 

1. No direito de ser informados. 

'º Cfr. artigo 10º da Lei n • 24/98, de 26 de Maio - Estatuto do Direito de Oposição 
11 Cfr. artigo 4° da Lei n • 24/98, de 26 de Maio - Estatuto do Oireito de Oposição 
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2. De ser informados regular e diretamente pelos correspondentes órgãos executivos. 

3. De ser informados sobre o andamento dos principais assuntos de interesse público 

relacionados com a sua atividade. 

4. Essas informações que devem ser prestadas diretamente e em prazo razoável. 

5. E devem ser prestadas aos órgãos e estruturas representativas dos partidos políticos e demais 

titulares do direito de oposição. 

Além do Direito à Informação surge: 

1. o Direito de Consulta Prévia 12 que consiste no direito dos partidos políticos representados nos 

órgãos deliberativos das autarquias locais e que não façam parte dos correspondentes órgãos 

executivos, ou que neles não assumam pelouros, poderes delegados ou outras formas de 

responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções executivas, têm de ser ouvidos 

sobre as propostas dos respetivos orçamentos e planos de atividade. 

2. O Direito de Participação 13 que concede aos partidos políticos da oposição o direito de se 

pronunciar e intervir pelos meios constitucionais e legais sobre quaisquer questões de interesse 

público relevante, bem como o direito de presença e participação em todos os atos e atividades 

oficiais que, pela sua natureza, o justifiquem. 

3. O Direito de Depor 14 que concede aos partidos políticos da oposição o direito de, através de 

representantes por si livremente designados, depor perante quaisquer comissões constituídas 

para a realização de livros brancos, relatórios, inquéritos, inspeções, sindicâncias ou outras 

formas de averiguação de factos sobre matérias de relevante interesse nacional, regional ou 

local. 

4. O Direito de Pronuncia sobre os relatórios de avaliação do grau de observância do respeito 

pelos direitos e garantias constantes do estatuto do direito de oposição bem como de discussão 

pública dos mesmos. 

IV. GRAU DE OBSERVÂNCIA DO ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO - PERÍODO 

COMPREENDIDO ENTRE 1 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO 2014 

12 Cfr. artigo 5' da Lei n • 24198, de 26 de Maio - Estatuto do Direito de Oposição 

13 Cfr. artigo 6' da lei n • 24198, de 26 de Maio - Estatuto do Direito de Oposição 

14 Cfr. artigo 8' da Lei n • 24/98, de 26 de Maio - Estatuto do Direito de Oposição 
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Competindo ao Presidente da Câmara promover o cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição e 

à Câmara Municipal a competência material para lhe dar cumprimento, elencam-se, de forma sucinta e 

genérica, as atividades que deram origem e contribuíram para o pleno cumprimento dos direitos e 

garantias constantes do Estatuto, no período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 

2014, nos termos que se seguem: 

A. DIREITO À INFORMAÇÃO 

No período abrangido pelo presente relatório, os titulares do direito de oposição do município de Montijo 

foram sendo informados pelo órgão executivo e pelo Presidente da Câmara, por escrito e verbalmente, 

sobre o andamento dos principais assuntos de interesse público municipal relacionados com a sua 

atividade. 

O Presidente de Câmara deu cumprimento ao disposto no artigo 33° do Anexo I à Lei n ° 75/2013, de 

12 de setembro relativamente às competências constantes das alíneas seguintes: 

- s) Responder, em tempo útil e de modo a permitir a sua apreciação na sessão seguinte da 

assembleia municipal, aos pedidos de informação apresentados por esta. 

- t) Promover a publicação das decisões e deliberações previstas no artigo 56° do mesmo diploma 

legal. 

- u) Promover o cumprimento do Estatuto de Oposição e a Publicação do respetivo Relatório de 

Avaliação. 

- x) Remeter à Assembleia Municipal a minuta das atas e as atas das reuniões da câmara 

municipal, logo que aprovadas. 

- y) Remeter à assembleia municipal, para os efeitos previstos na alínea c) do nº 2 do artigo 25°, 

toda a documentação, designadamente relatórios, pareceres, memorandos e documentos de 

igual natureza, incluindo a respeitante às entidades abrangidas pelo regime jurídico da 

atividade empresarial local e das participações locais, quando existam, indispensável para a 

compreensão e análise critica e objetiva aí inscrita. 

Em cumprimento dos referidos dispositivos legais: 

1. Respondeu, em tempo útil e de modo a permitir a sua apreciação na sessão seguinte, aos 

pedidos de informação apresentados pela assembleia municipal. 

Rêlatório de Avaliação do Grau de Observancia do Direito de Oposição 
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2. Promoveu a publicação das decisões e deliberações previstas no artigo 56° do Anexo I à Lei 

n ° 75/2013, de 12 de setembro, através de edital, divulgação na página da internet da autarquia 

e jornais regionais. 

3. Promoveu o cumprimento do Estatuto de Oposição. 

4. Remeteu à assembleia municipal a minuta das atas e as atas das reuniões da câmara 

municipal, logo que aprovadas. 

5. Remeteu à assembleia municipal, para os efeitos previstos na alínea c) do nº 2 do artigo 25° 

do Anexo I à Lei n ° 75/2013, de 12 de setembro, relatórios e documentos acerca da atividade 

da câmara municipal e da situação financeira do município e enviou para conhecimento 

informação mensal detalhada sobre a evolução da execução orçamental que previamente 

submeteu a conhecimento da Câmara Municipal. 

6. Divulgação das atas da câmara municipal na página da internet da autarquia. 

O Presidente de Câmara respondeu ainda: 

7. aos pedidos de informação apresentados pelos vereadores e 

8. às questões que lhe foram colocadas, formal ou informalmente, sobre o andamento dos 

principais assuntos do Município. 

B. DIREITO DE CONSULTA PRÉVIA 

Em cumprimento do disposto no nº 3 do artigo 5° do Estatuto do Direito de Oposição, foram facultados 

aos vereadores e aos representantes dos partidos políticos na Assembleia Municipal, propostas dos 

Planos e Orçamentos Municipais, tendo a sua aprovação ocorrido dentro dos prazos estabelecidos por 

lei. 

Foram ainda facultadas, com antecedência prevista na lei, as agendas das reuniões do Executivo e 

disponibilizados para consulta todos os documentos necessários à tomada de decisão. 

Aos vereadores da oposição, cujo papel é essencialmente de natureza política que se traduz na 

discussão, aprovação e acompanhamento da execução do orçamento e plano de atividades, bem como 

na definição das políticas municipais, o Presidente da Câmara concedeu os meios humanos e técnicos 

adequados ao desempenho do seu mandato. 

Relatório de Avaliação do Grau de Observanoia do Dir~to de Oposição 
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Os vereadores da CDU e PSD foram ainda convocados pelo Presidente da Câmara para participar nas 

reuniões relativas a: 

- Documentos previsionais para o ano de 2015 (Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos e Plano 

de Atividades Municipal) - reuniões realizadas em 02, 03, 10 e 14 de outubro 2014; 07 e 12 de 

novembro 2014; 03 e 10 de dezembro de 2014. 

• Proposta de Regulamento do Conselho Municipal de Juventude - reunião realizada em 09 de maio de 

2014 . 

• Proposta de Acordos de Execução a celebrar com as diferentes freguesias do concelho - reuniões 

realizadas em 22 e 23 de maio de 2014. 

Os representantes dos partidos políticos com assento na Assembleia Municipal foram convocados pelo 

Presidente da Câmara para participar nas reuniões, realizadas em 14 e 22 de outubro de 2014 e 05 

de dezembro de 2014, relativas à apresentação do orçamento municipal para 2015. 

C. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 

Em cumprimento do artigo 6° do Estatuto do direito de Oposição o Executivo Municipal, o Presidente 

da Câmara e os Vereadores garantiram que, atempadamente, fossem remetidos aos membros eleitos 

da câmara municipal e da assembleia municipal as informações e os correspondentes convites para 

participação nos atos e eventos oficiais relevantes para o engrandecimento e desenvolvimento do 

Concelho do Montijo, não só aqueles que foram promovidos pela câmara mas também aqueles que 

pela sua natureza se justificou. 

O direito de participação dos titulares do direito de oposição foi ainda garantido mediante a possibilidade 

de pronúncia e/ou intervenção, pelos meios constitucionais e legais, sobre as questões de interesse 

público relevante, podendo efetuar pedidos de informação, propostas, moções, requerimentos, 

declarações políticas, esclarecimentos e protestos. 

O vereadores da CDU e PSD foram convocados pelo Presidente da Câmara para participar em todos 

os atos e eventos oficiais promovidos pela Câmara Municipal. 

D. DIREITO DE DEPOR 

Relatório de Avaliação do Grau de ObseMncia do Direito de Oposição 
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Nos termos do artigo 10º do estatuto do Direito de Oposição os partidos da oposição, através de 

representantes por si livremente designados, têm o direito de depor perante quaisquer comissões 

constituídas para a realização de relatórios, inquéritos, inspeções, sindicâncías ou outras formas de 

averiguação de factos sobre matérias de relevante interesse local. 

Durante o período abrangido pelo presente relatório, não se tendo verificado nenhuma das situações 

referidas, os titulares do direito de oposição não exerceram o direito de depor. 

E. DIREITO DE PRONÚNCIA 

Nos termos do artigo 10º do Estatuto do Direito de Oposição, os titulares do direito de oposição dispõem 

do direito de se pronunciarem sobre o relatório de avaliação do grau de observância do respeito pelos 

direitos e garantias constantes no estatuto do direito de oposição, documento elaborado pelo órgão 

executivo. A pedido de qualquer destes titulares, pode o presente relatório e resposta ser objeto de 

discussão pública na assembleia. 

V. DO ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO -

CONCLUSÕES 

Considerando o conteúdo do direito de oposição e pelo que atrás fica exposto, foram asseguradas pela 

Câmara Municipal do Montijo as condições adequadas ao cumprimento do Estatuto do Direito de 

Oposição no período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2014, destacando nesta 

atuação o papel desempenhado pelo Executivo Municipal como garante dos direitos dos eleitos locais. 

Pelo exposto, e em cumprimento do disposto nos artigos 3° e 10°, n º 2 do Estatuto do Direito de 

Oposição, o presente relatório será submetido ao Órgão Executivo e, posteriormente, enviado à Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal de Montijo e aos representantes dos órgãos autárquicos titulares 

do direito de oposição, os Senhores Vereadores da CDU e do PSD e aos membros da Assembleia 

Municipal da Coligação Democrática Unitária (CDU), do Partido Social Democrata (PSD) e do Bloco de 

Esquerda (BE). 

O presente relatório deverá ser publicado no boletim municipal e na página eletrónica da Câmara 

Municipal de Montijo. 

Montijo, 23 de abril de 2015 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA 

~.~ 
/ f r r Nuno Ribeiro Canta 
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ATA 

Aos dez dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e catorze, nos Paços do Município de 

Montijo, reuniu-se o Executivo Municipal com os Vereadores do PSD, com a presença dos 

Excelentíssimos Senhores: 

Presidente da Câmara~ 

Vereadores: 

Nuno Ribeiro Canta; 

Francisco dos Santos; 

Maria Clara Silva 

Pedro Vieira 

João Paulo Dinis 

Às 10h00 deu-se inicio à reunião com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

• Orçamento e Plano para 2015 

O Senhor Presidente da Câmara referiu que esta segunda reunião com os Senhores Vereadores 

do PSD estava marcada para o dia 4 de dezembro de 2014, às 14 horas, conforme tinha sido 

acordado e consensualizado. Contudo, constatou-se que os Senhores Vereadores do PSD não 

cumpriram com o que se tinham comprometido. Este tipo de comportamento político, 

totalmente reprovável, não dignifica a função, a política e as instituições que se representa. A 

política local é uma coisa séria, com nobreza e que diz respeito à vida das pessoas, e quando se 

desrespeita a democracia local desrespeitamos as pessoas. Assim, daqui para a frente, para 

defender a política, para defender as instituições, para defender as pessoas, os autarcas devem 

respeitar as regras da boa convivência dvica, da lealdade e do diálogo político. "Estou a falar 

nisto, porque como sabem os Senhores Vereadores do PSD, enviaram-nos "emails" que não são 

dignos das relações entre membros da Câmara Municipal. Tenho apelado para uma relação leal 

dos membros desta Câmara. Mas, infelizmente, continuam a fazer política de terra queimada e a 
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ter comportamentos contrários a esse apelo que fiz. Do nosso lado, procuramos ir ao encontro 

das propostas dos Vereadores do PSD, chegando a aceitar todas as alterações propostas para a 

ata. Mesmo assim, os Senhores Vereadores faltaram à reunião que tinhamos acordado, na 

política não vale tudo" 1 disse o Presidente da Câmara. 

Sublinhou que numa situação de maioria relativa, como aquela que existe na Câmara Municipal 

do Montijo, é obrtgatório que os Vereadores aceitem um entendimento mínimo para viabilizar o 

principal documento de gestão municipal. Além disso, a viabilização do orçamento anual é 

importante para responder às alterações legislativas, como é exemplo o Fundo de Apoio 

Municipal, para uma melhor eficácia da ação municipal e mesmo para um controlo eficaz da 

despesa pública. Alertou para a necessidade de os Senhores Vereadores do PSD ultrapassarem os 

jogos políticos e pessoais, concentrarem-se no que é fundamental neste momento, e assumir 

uma atitude responsável perante o Montijo e os montijenses. O executivo municipal teve em 

todo este processo uma postura de abertura, de honestidade intelectual, de busca do consenso 

com a oposição a começar pela inclusão dos investimentos propostos pelo PSD e agora pela 

aceitação de outras propostas. Não existem razões objetivas para que os Vereadores do PSD 

continuem a rejeitar um documento que contém as suas propostas, porque para além da 

contradição política, nenhum cidadão o vai entender. Uma nova inviabilização dos documentos 

previsionais para 2015 é mau para o munidpio e é mau para a terra. Informou da realização de 

uma segunda reunião com os Senhores Vereadores da CDU, onde apresentou um orçamento 

alterado, por forma a responder a uma crítica apresentada pela CDU na declaração de voto. A 

crítica assentava num valor de investimento infelior ao ano de 2014, pelo que o Presidente da 

Câmara considerou poder aumentar o investimento para 2015, após uma avaliação dos 

documentos. Assim, o orçamento alterado aumenta o valor do investimento previsto, passando 

este último de 1,6 milhões de euros para 2, 1 milhões de euros, acima do valor de 2014. 

O Vereador João Paulo Df nfs perguntou se o total do Orçamento é o mesmo. 
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O Presidente da Câmara respondeu que o valor total não foi alterado, nem podia ser de outra 

forma, caso contrário significaria ficcionar receitas. Como sabem todos os Vereadores, este é um 

exercício previsional muito condicionado pela conjuntura de austeridade do país, pelas políticas 

de empobrecimento impostas pelo Governo. Contudo, foi realizado um esforço para afetar mais 

verbas ao Plano de Investimentos, num valor aproximado de mais meio mflhão de euros para o 

investimento. As objeções claras aos documentos permitem que se possa encontrar os elementos 

para o consenso político e, por essa via, ultrapassar os obstáculos à viabilização dos documentos. 

É isso que se procura com esta nova proposta de orçamento para 2015, responder a uma objeção 

dos Vereadores da oposição na última reunião de discussão dos documentos. "Sabemos bem que 

não dispomos de uma maioria que nos permita aprovar o orçamento, que temos de ter um 

consenso com os Vereadores da oposição para viabilizar os documentos para 2015. Por isso, 

temos procurado encontrar pontos de consenso politico, apesar dos Vereadores da oposição não 

especificarem e objetivarem quais os pontos que devemos consensualizar em conjunto e, assim, 

viabilizar o documento de gestão municipal. A oposição tem apresentado uma ou outra proposta 

de forma irresponsável, isto é, sem demonstrar o deve e haver da mesma, sem apresentar 

estudos financeiros que as justifiquem. Esta atitude recorrente da oposição não dignifica o órgão 

e descredibiliza a ação polftica. Faz algum sentido votar contra um orçamento em que mais de 

50% do seu valor de despesa é para ordenados, que cumpre os acordos de execução com as 

Juntas de Freguesia, que prevê os investimentos propostos pela oposição, que aposta na 

solidariedade, que prevê substituir coberturas de fibrocimento nas escolas, que prevê a 

pavimentação de bairros periféricos à cidade e muitas outras atividades necessárias à 

modernização da cidade. Assim, quando se vota contra o orçamento, é contra tudo isto que 

votamos", disse o Presidente da Câmara. 

"Isso não é verdade", disse o Vereador Pedro Vieira. 

O Presidente da Câmara disse ser esta a verdade pura e dura, até porque 54% do Orçamento é 
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para pagar salários, é isso que está contemplado no Orçamento. A aquisição de bens corresponde 

a 4%; a aquisição de serviços, referente à manutenção de espaços verdes, pagamento anual à 

EDP, refeição escolar, despesa de habitação social, vigilância da Montiagri, contrato com a JC 

Decaux corresponde a 22% do Orçamento. O que totaliza 80% do documento. Significa que mais 

de 2/3 do Orçamento é funcionamento. As transferências correntes, onde estão os Acordos de 

Execução e o pagamento aos SMAS, que tem a ver com os consumos de água dos edifícios 

municipais, corresponde a 4%; outras despesas correntes a cerca de 1% e o investimento a 8%. 

Perante esta distribuição da despesa, e atendendo às exigências na previsão da receita, não 

resta muita margem a qualquer partido da oposição para construir um orçamento diferente. 

Portanto, as propostas do PSD foram consideradas com o sacrifício de outras opções de 

investimento, mas uma alteração mais ampla requer que os Senhores Vereadores do PSD digam 

os custos dessa opção e refiram, claramente, quais os investimentos que querem deixar de fazer 

em 2015. "Este orçamento está ancorado na legislação e nos compromissos assumidos pelo 

Município, privilegia o equilíbrio financeiro do Município, e revela um controlo rigoroso da 

despesa municipal. Nesta fase, os Senhores Vereadores do PSD têm de assumir a 

responsabilidade de quantificar as suas propostas e consensualizar um documento que responda 

às necessidades do Município, da cidade e dos montijenses", disse o Presidente da Câmara. 

O que se passa no PSD e nas reuniões que temos tido, ainda que eu não tenha estado presente, 

mas o que sei, é que, em quase tudo, se pode negociar. Mas há um ponto que é a "red tine", a 

linha vermelha do PSD, com este e qualquer outro orçamento, que é a revisão dos Acordos de 

Execução. Com toda a honestidade. Os outros pontos podem ser negociados", disse o Vereador 

João Paulo Dinis. 

O Presidente da Câmara disse que os vários pontos apresentados pelo PSD encontram-se 

contemplados no orçamento, nomeadamente os que têm tradução orçamental, como é o caso 

dos investimentos. 
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O Vereador Pedro Vieira considera que não estão e deu o exemplo do orçamento participativo, 

que o Presidente entendeu não contemplar. Disse que descentralização, que o Presidente 

também entende que foi feita, não foi feita. No seu entender, se calhar o Presidente não 

percebeu, exemplificando com os pagamentos do município. e dos SMAS bem como outros 

requerimentos e assuntos, que têm de ser feitas nos serviços centralizados na cidade, 

implicando a deslocação das pessoas das freguesias da zona Este do Concelho (Canha e Pegões). 

O Presidente da Câmara esclareceu que no caso do orçamento participativo não tem tradução 

orçamental, no entanto, pode-se aceitar implementar o processo a partir de 2015. Quanto à 

descentralização ela está realizada nos acordos de execução, o que os Senhores Vereadores do 

PSD f atam é de um processo de desconcentração, e esse tem vindo a ser desenvolvido com as 

Juntas e pela modernização administrativa. O caso da fatura da água que é paga pelo 

multibanco ou "payshop" não é possível descentralizar, porque pressupõe uma nova tesouraria 

dos SMAS. 

"Por exemplo: Se alguém não pagar atempadamente a fatura dos SMAS tem de vir ao Montíjo 

para realizar o pagamento, o que gera diferenças entre as pessoas que vivem nas freguesias de 

Este e Oeste. Em relação aos acordos de execução, isto também não foi cumprido", disse o 

Vereador Pedro Vieira. 

O Presidente da Câmara reforçou que tudo foi cumprido. Mas, os Vereadores do PSD podem 

apresentar uma proposta concreta quantificada para ser apreciada, com a respetiva afetação de 

receitas e despesas. 
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O Vereador Pedro Vieira referiu que a realização das reuniões descentralizadas nas freguesias 

foi aceite parcialmente, não se prevendo numa base regular que consistia na realização de pelo 

menos urna reunião em cada freguesia por ano, que é o que está proposto textualmente no 

documento. Quanto aos bairros periféricos não está na proposta de orçamento, o que está 

proposto é o asfaltamento unicamente para o bairro da bela Colónia, prevendo-se uma parte da 

obra em 2015 e outra em 2016. Na proposta do PSD estava previsto mais, o que foi apresentado 

foi a programação da realização de infraestruturas condignas em todos os bairros periféricos que 

não as têm, abrangendo não somente o asfaltamento mas sim todas as infraestruturas 

necessárias, fazer a programação da sua realização, inseri-la no PPI, e refleti-la em todos os 

orçamentos. Quanto à Montiagri, no entender dos Vereadores do PSD, -deve ser explicitado ao 

que corresponde o orçamento de investimento, pois trata-se de uma valorização, e o valor 

apresentado no orçamento só reflecte obras de manutenção. Quanto ao Largo da feira de Canha, 

crê ser um projeto da Junta de Freguesia, pois como o sr.presidente certamente sabe existe um 

projeto que é da Junta. 

O Presidente da Câmara informou que conhece o projeto, e que a CMM também tem um 

projeto. 

O Vereador Pedro Vieira considera que é a entidade local, Freguesia, que deve promover a 

valorização do Largo, até porque será esta a proceder à sua manutenção. 

"O que o Vereador Pedro Vieira está a dizer é que devemos passar o valor para Junta de 

freguesia de Canha?", questionou o Presidente da Câmara. 

"O que nos interessa é a valorização do Largo da Feira de Canha", respondeu o Vereador Pedro 

Vfefra. 
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O Presidente da Câmara esclareceu que, se for a Câmara Municipal a realizar o Largo da Feira 

de Canha, tem de constar no PPI. Se for a Junta de Freguesia tem de ser por transferências. 

Qual é a posição do Vereadores do PSD ? 

A Vereadora Clara Silva acrescentou que ambas as situações têm um peso diferente no 

orçamento. 

Para o Presidente da Câmara a posição do Senhor Vereador Pedro Vieira é inconsistente, e 

apenas serve para continuar a justificar uma não viabilização do orçamento para 2015. Mas essa 

posição tem de ser assumida com responsabilidade política e frontalmente. Primeiro, o 

executivo municipal decide aceitar incluir o investimento no PPI, e agora, já tem de ser a Junta 

a realizar a obra. 

O Vereador Pedro Vieira solicitou que o Presidente o deixasse explicar a questão do Largo da 

Feira, Disse que o PSD tem um autarca eleito pelo PSD em Canha na presidência da junta de 

freguesia e que, em contato com ele, discutiu-se a valorização do largo de Canha de acordo com 

o projecto que existe na junta de freguesia, assunto que acabou por ser abordado em reunião da 

Comissão Política, e que foi vertido na proposta apresentada pelo PSD. 

"E trouxe-a aqui e eu considerei em Orçamento", disse o Presidente da Câmara. 

O Vereador Pedro Vieira esclareceu ainda que não sabia que a Câmara Municipal também tinha 

um projeto para o Largo da Feira de Canha, salientando que o importante seria a realização da 

obra. 

O Presidente da Câmara acrescentou que sempre que o executivo municipal apresenta uma 
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proposta de consenso com os Senhores Vereadores do PSD, a proposta inicial é alterada pelo PSD 

para impedir um consenso político, numa postura reprovável e antagonista a um entendimento 

sério. Por exemplo, no caso das infraestruturas dos bairros periféricos, como a Bela Colónia, foi 

proposto realizar o asfaltamento dos arruamentos, abdicando dos esgotos devido a uma 

impossibilidade de ligação imediata à rede. Os Vereadores do PSD apressaram-se a dizer que 

querem a execução dos esgotos, mesmo que os mesmos não tenham utilidade, e constituam um 

gasto injustificado. Mas, caso os Vereadores não abdiquem dos esgotos, o executivo não 

inviabfliza o consenso nesta matéria e podemos assumir também esse encargo. Contudo, todos 

têm de estar conscientes que os mesmos não terão ligação à rede existente. O mesmo se poderá 

aplicar ao outro bairro que não dispõe das infraestruturas, o Bairro do Barrão. 

O Vereador Pedro Vieira disse ter nota de existirem mais bairros sem intra-estruturas. E que o 

Presidente, conhecendo o Concelho melhor do que ele, certamente deverá ter a noção de quais 

as zonas que estão dotadas de infraestruturas e as que não estão. 

O Presidente da Câmara disse que, se bem se recorda, os bairros periféricos que não dispõem 

de infraestruturas são a Bela Colónia e o Barrão. Mas se o Vereador Pedro Vieira conhece outros 

que diga. 

" Não tenho nada que dizer, apresentaremos em momento oportuno", disse o Vereador Pedro 

Vieira. 

O Presidente da Câmara disse que o Bairro da Lagoa do Barro está asfaltado, bem como o Bairro 

que liga à estrada de acesso ao Seixalinho, ficando a faltar asfaltar o Bairro da Beia Colónia e do 

Barrão. Faltam também duas ruas, uma em Sarilhos e outra em Canha, mas que estão inseridas 

dentro das localidades, não são bairros periféricos. Apelou, novamente, para que os Vereadores 

do PSD sejam mais concretos nas propostas de modo a ultrapassar os motivos que levaram ao seu 
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voto contra o orçamento, pois acredita que são muito poucos os motivos de discordância e que 

há uma grande margem de consenso político. Disse que a apresentação nesta reunião de que a 

proposta para revisão dos acordos de execução é entendida pelo PSD como uma linha vermelha 

para um voto por abstenção no orçamento para 2015, é uma alteração de posição negocial pouco 

séria. O PSD sabe que existe uma divergência quanto a este assunto, e nunca foi negada essa 

divergência, pelo que trazer agora o tema como uma imposição, não é sério, nem abona em 

favor do processo de consenso político que se procura. Solicitou, ainda, se o PSD tem uma ideia 

das verbas envolvidas nesta proposta e que identificasse de que ação queria retirar o dinheiro 

para afetar à proposta. 

O Vereador João Paulo Dinis respondeu que Câmara Municipal não teria de gastar dinheiro, pois 

numa eventual revisão da delegação de competências esse valor seria afecto às Juntas de 

Freguesia. 

O Presidente da Câmara apelou aos Senhores Vereadores para um esforço de consenso, pois não 

existem razões para a divergência política. Não entende por que razão os Senhores Vereadores 

do PSD após a aceitação pelo executivo, das diferentes propostas do PSD, apresenta nesta 

reunião que a sua linha vermelha para a viabilização dos documentos previsionais é a revisão dos 

acordos de execução com as freguesias. Só se entende uma posição destas quando se quer 

bloquear os documentos para 2015. Mesmo depois do executivo municipal apresentar aqui que 

está disposta a rever alguns dos protocolos, aumentando verbas para a contratação de novos 

funcionários para execução das competências, através de adendas aos mesmos. Caso os Senhores 

Vereadores do PSD não entendam a adenda como uma revisão dos acordos, e encontrar aí um 

ponto de consenso político, mais não é possível da parte da Câmara Municipal num 

comprometimento que seja minimamente sério. Porque, uma revisão global dos acordos de 

execução exige também um novo acordo das Juntas de Freguesia e isso não pode ser alcançado 

nesta reunião. Por exemplo, a Freguesia de Canha votou por unanimidade o acordo de execução, 
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como é que os Senhores Vereadores do PSD ambicionam alterar a posição assumida pela Junta de 

Canha liderada pelo PSD. "Além disso, se os Senhores Vereadores do PSD querem continuar neste 

caminho, para serem sérios, têm de apontar os custos envolvidos e qual a ação que deixam de 

realizar" disse o Presidente da Câmara. 

Referiu, ainda, que a transferência de verbas para as freguesias assenta nas competências que 

foram acordadas com cada Junta, livremente escolhidas, logo não poderão ser alargadas e, 

assim, não se compreende o racional do processo de revisão dos acordos de execução proposto 

pelo PSD. Também é incompreensível querer um processo de revisão dos acordos quando parece 

que não se considera aumentar as verbas a transferir. Sublinhou que a única revisão possível aos 

acordos consonante com a ideia apresentada pelos Senhores Vereadores do PSD, e com aumento 

das verbas transferidas para as Juntas, é por via da proposta realizada pelo executivo municipal 

para a contratação de novos funcionários para executar as competências legalmente delegadas 

nas freguesias. 

O Vereador João Paulo Dinis referiu que, no caso da delegação de competências para as Juntas 

de Freguesia, o PSD entende que a questão não é só política, mas jurídica. "Dizer que não foram 

submetidos estudos prévios, não significa que não tenha havido ilegalidade", acrescentou. 

O Presidente da Câmara considera que não há nenhum problema de legalidade, isso já foi 

plenamente esclarecido. O que parece estar em discussão é outra coisa bem diferente, os 

Senhores Vereadores querem arranjar argumentos, mesmo que pouco plausíveis, para continuar 

a votar contra o orçamento para 2015. No que respeita às reuniões de câmara descentralizadas, 

como se tinha discutido na reunião anterior, não serão um obstáculo ao consenso político 

necessário para viabilizar o orçamento. 

A Vereadora Maria Clara Silva alertou para o fato de que serão poucas as pessoas que estarão 
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numa reunião de Câmara, às 19h00, em Canha. 

"Aceitar as reuniões de Câmara descentralizadas tem a ver com a facilitação do consenso 

politico. Porque queremos que essa questão não represente um bloqueio ao consenso" disse o 

Presidente da Câmara. 

"Não é com estas achegas que chegamos a um consenso, porque agora que o que está em causa 

são os protocolos. Relativamente aos Acordos Execução, convido-o a revisitar as declarações 

políticas aquando da aprovação dos mesmos, porque esse é o nosso ponto de partida. O resto são 

aperfeiçoamentos em relação às debilidades dos Acordos, que o Senhor Presidente já constatou. 

Aqui não posso dizer mais nada. Não posso complementar. Se quiser, o Presidente pode estudar 

as declarações", disse o Vereador Pedro Vfeira. 

O Presidente da Câmara considera que o PSD está a dizer que não quer, que não tem condições 

de viabilizar o Orçamento com estes Acordos com as Freguesias, e que a exigência que agora faz 

não tem qualquer sentido. "Pelo que foi dito, percebe-se que os Vereadores do PSD não têm 

vontade de negociação", acrescentou. O Presidente da Câmara considera que apresentou 

soluções para um consenso politico com os Vereadores do PSD, e que esta intransigência com os 

acordos de execução é apenas um argumento para inviabilizar o diálogo politico. Apelou mais 

uma vez ao bom senso e à responsabilidade dos membros da Câmara Municipal pois, está em 

causa um documento essencial à gestão financeira do Município e da cidade e freguesias. 

O Vereador João Paulo Dinis lembrou que, logo no inicio da presente reunião, informou qual 

era a linha vermelha do PSD. 
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"Não consigo perceber a linha vermelha do PSD, porque os Senhores Vereadores estão contra os 

eleitos pelo PSD em Canha que votaram favoravelmente o acordo de execução com a junta", 

disse a Vereadora Maria Cara Silva. 

"Nós e o PSD", respondeu o Vereador João Paulo Dinis. 

O Vereador Pedro Vieira disse que cada um está eleita dentro do seu órgão respetivo e que, 

analisando bem a responsabilidade deste Orçamento, respondem desta forma. 

A Vereadora Maria Clara Silva frisou continuar sem compreender a linha vermelha do PSD. 

O Vereador Pedro Vieira respondeu que também não compreende como é que as pessoas estão 

eleitas e votam permanentemente uma coisa que não concordam. 

"O Vereador Pedro Vieira acredita que na Assembleia da República, todos os deputados do 

partido do PSD concordam com o Orçamento de Estado? Não compreendo que o mesmo partido 

tenha duas posições diferentes no Concelho. Nós não somos técnicos, somos políticos. Quando os 

Senhores, perante o mesmo partido, não são coerentes nas posições nos diferentes órgãos em 

que estão representados, algo está mal. No caso de Canha o Acordo foi mútuo", disse a 

Vereadora Mana Clara Silva. 

"Não vou entrar por esse caminho. Este Orçamento contempla o que se pretende viabilizar aqui 

e neste órgão. Contempla a transferência de uma verba, não para a Freguesia de Canha) mas a 

redistribuição de verbas, através de mecanismo com determinado preceito legal. E o que nós 

entendemos, como está expresso na declaração de voto, é que não viabilizaremos. Neste 

momento, ou acertamos agulhas ou não", disse o Vereador Pedro Vieira. 
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A Vereadora Maria Clara Silva referiu que agora compreende a posição do Vereador Pedro 

Vieira, mas continua sem compreender a sua posição de votação contra os Acordos. "Nem o 

Senhor Vereador nem eu somos parte interessada", disse. 

O Presidente da Câmara esclareceu que, mesmo que se chegasse a acordo com as juntas para 

rever os acordos de execução, ficaria tudo na mesma, porque as competências delegadas seriam 

as mesmas. Concluiu que a proposta dos senhores vereadores do PSD não faz sentido tal como é 

formulada. 

"Não se sabe". disse o Vereador João Paulo Dinis. 

O Vereador Francisco Santos alertou para o facto de as freguesias serem autónomas. 

"Para o PSD não são", acrescentou a Vereadora Maria Clara Silva. 

O Presidente da Câmara considera que o PSD decidiu, antes desta reunião, que não se 

comprometia com um voto por abstenção, e assim viabilizar o orçamento para 2015. E agora 

vem inventar questões inultrapassáveis, como a revisão geral dos Acordos de Execução. 

"Não se trata de inventar questões. E o Senhor Presidente não é nenhum guia". disse o Vereador 

João Paulo Dinis. 

A Vereadora Maria Clara Silva sublinhou que não consegue entender a posição do PSD, depois 
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dos autarcas das freguesias terem votado os Acordos, sem quaisquer acrescentos. 

O Presidente da Câmara alertou que os Senhores Vereadores do PSD apresentam uma 

intransigência incompreensível. Apesar disso o documento será novamente sujeito a votação na 

Câmara Municipal, espera-se que possa haver uma nova votação que viabilize o documento, caso 

contrário, a oposição será a única responsável por todo este problema. 

O Vereador João Paulo Dinis perguntou se será submetida esta nova versão do Orçamento. 

O Presidente da Câmara respondeu que sim. E que os Vereadores do PSD deverão fazer um 

esforço para a sua viabilização, pois apenas se têm de abster na votação dos documentos. 

ºSe me sentisse mal com esta posição defendida pelo PSD faltava à reunião. Mas não o faço 

porque concordo e o Orçamento é uma questão importante", disse o Vereador Joio Paulo Dinis. 

O Presidente da Câmara referiu que o que está em jogo é um Orçamento, pelo que devem ser 

afastados os jogos partidários e pessoais, apelando, novamente, a um esforço dos Vereadores 

para a sua viabilização, na medida em que o documento não contém só os Acordos, mas 

inúmeras situações, entre as quais os ordenados de todos os funcionários. 

"Se o Orçamento não é para pagamento de ordenados, também não é para os protocolos", disse 

a Vereadora Maria Clara Silva. 

Por forma a fazer-se entender melhor, o Vereador Pedro Vieira deu o exemplo de um carro que 
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pode estar todo em condições, mas que, se não tiver motor, não funciona. 

A Vereadora Maria Clara Silva considera que o voto contra o Orçamento é também contra a 

reconversão dos 25% dos salários aos trabalhadores, pois para o Vereador Pedro Vieira o que 

conta mais são os protocolos com as freguesias. 

"Estou a votar contra o Orçamento da Câmara Municipal, que não tem votações parciais das 

especialidades, tem o que tem. Nós somos pessoas responsáveis. Analisámos tudo o que ele 

contém", disse o Vereador Pedro Vieira. 

O Presidente da Câmara considera que é legitima a posição que cada partido toma. Mas, nesta 

fase, e tendo em conta os condicionalismos políticos a não existência de maioria absoluta, uma 

votação contra o Orçamento é mais grave do que numa situação de maioria absoluta. Por isso, 

apelou, mais uma vez, à responsabilidade, dizendo que os Vereadores PSD devem fazer um 

esforço no sentido de viabilizar o Orçamento, que é um instrumento de gestão. 

O Vereador João Paulo Dinis disse que a proposta de orçamento participativo não consta do 

documento. 

"O orçamento participativo consta do nosso programa eleitoral e não nos cria qualquer 

dificuldade o considerar no exercício de 2015, desde que possamos ter um consenso político para 

viabilizar o orçamento para 2015" disse o Presidente da Câmara. 

A Vereadora Maria Clara Silva lembrou que é preciso ponderar sobre qual o interesse maior. 

Ainda que a questão dos Acordos possa ser avaliada, no momento não é relevante. 
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"Os momentos próprios também se encontram. É nesse sentido que a nossa posição deve ser 

entendida. É neste momento que vemos quem são as grandes pessoas", disse o Vereador Pedro 

Vieira. 

"As grandes e as pequenas. Ao final de tantas reuniões, só nesta fase ficámos a saber qual é a 

linha vermelha do PSD", acrescentou a Vereadora Maria Cara Silva. 

O Vereador Francisco Santos disse que, das cinco freguesias, a maioria já aprovou os seus 

orçamentos. Pelo que, admitiria que os Vereadores do PSD colocassem nesta reunião ''N'' 

situações, mas esta linha vermelha, sabendo que é impossível ultrapassar, não. 

"O PSD nunca teve a intenção de viabilizar o Orçamento para 2015. Porque se o quisesse teria 

apresentado propostas sérias e fundamentadas em termos de receitas e de despesas e deixava 

de criar fantasias que só prejudicam o Montijo e os montijenses", acrescentou o Presidente da 

Câmara. 

"Temos a responsabilidade de não fazer que os eleitores se desacreditem da política. Temos 

essa responsabilidade e peço que a analisem. A história nos julgará a todos", disse a Vereadora 

Maria Clara Silva. 

"E os eleitores também", respondeu o Vereador João Paulo Dinis. 

"A proposta que vos apresentamos tem em consideração as propostas dos Senhores Vereadores 
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do PSD, mesmo nos acordos de execução propomos o seu alargamento através de adenda, pelo 

que achamos ter feito tudo para alcançar um consenso com os vereadores da oposição. Sabemos 

que neste processo a intenção da CDU é degradar a confiança nas instituições, veremos se o PSD 

colabora nessa intenção ou não, ver se à. Porque, não devemos ter dúvidas que uma nova 

votação contra só irá degradar a confiança nos políticos e nas instituições. Portanto, enquanto 

autarcas responsávefs pela democracia local, temos de olhar para o que está em jogo na 

aprovação dos documentos previsionais para 2015. Espero, sinceramente, que os Senhores 

Vereadores tenham a consciência plena dos vossos atos, e das suas consequências para as 

populações" disse o Presidente da Câmara. 

O Vereador Francisco Santos disse que não ficaria admirado se, daqui a um ano, depois de 

analisar algumas posições de Presidentes de Junta, os Vereadores do PSD apresentassem esta 

exigência. Mas, chegados a esta fase, em que só faltou o PSD dizer que está tudo bem com o 

Orçamento, mas não abdica da revisão dos Acordos, não é admissível. 

"Mesmo depois de já termos assumido que aprofundaremos os Acordos com as adendas", 

sublinhou o Presidente da Câmara. 

Para a Vereadora Maria Clara Silva o PSD não quer viabilizar o Orçamento e arranjou esta "red 

line" como solução. Lembrando que as posições tomadas têm consequências. 

Por último, o Presidente da Câmara disse que procurou ir ao encontro das propostas dos 

Senhores Vereadores do PSD, pelo que não existem hoje razões objetivas para manter uma 

votação contra o orçamento para 2015. Caso, os Senhores Vereadores do PSD continuarem a 

manter um voto contra o orçamento para 2015, devem assumir as consequências polfticas do 

ato. E seria mais sério e transparente, assumirem que não querem nenhum consenso com o 
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E não havendo mais nada a tratar foi pelo Senhor Presidente da Câmara encerrada a reunião 

eram 12h19, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada. 
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ATA 

Aos três dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e catorze, nos Paços do Munidpio de Montijo, 

reuniu-se o Executivo Municipal com os Vereadores da CDU, com a presença dos Excelentissimos 

Senhores: 

Presidente da Cdmara: 

Vereadores: 

Nuno Ribeiro Canta; 

Francisco dos Santos; 

Maria Clara Silva 

Carlos Jorge Almeida 

Ana Baliza 

Às 18h30 deu-se inicio à reunião com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

• Orçamento e Plano para 2015 

Dando inicio à reunião o Senhor Presidente da Câmara começou por dizer que esta reunião foi 

agendada na sequência da última com os Vereadores da CDU, com vista a encontrar consenso 

poHtfco, para que o orçamento possa ser viabilizado. Considera que são duas as questões de 

bloqueio principais, a primeira prende-se com a maioria relativa, que impede o executivo de 

aprovar os documentos previsionais e fazer o seu caminho, e a segunda com a exigência de uma 

corresponsabfüdade da oposição, da CDU ou do PSD, que não pode continuar a fugir às suas 

responsabilidades perante os montijenses. Considerou que, depois da sua insistência num consenso 

político com a oposição, da parte da CDU não tenha sido avançada qualquer proposta para que se 

consiga esse consenso na viabilização do orçamento para 2015. 

O Orçamento para 2015 é um instrumento essencial para a gestão municipal, mas caso a oposição 

insista na sua reprovação, sem argumento ou justificação credivel, não temos nenhum "drama" 
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Nesse sentido, disse que o Município pode ser governado com o Orçamento transposto de 2014, 

um documento bem mais generoso do ponto de vista das disponibilidades financeiras. No entanto, 

vai continuar a procurar uma solução politica para a viabilidade do Orçamento proposto para o 

ano de 2015. Isto porque os orçamentos são, essencialmente, instrumentos que auxiliam o controlo 

da despesa e logo essenciais a uma gestão transparente e de rigor. 

Por isso, os partidos da oposição tem de perceber o que está em causa, a importância dos 

documentos para a gestão municipal, a responsabilidade que não podem afastar. 

Apelou ao esforço de todos neste processo, ao esforço de colocar à frente os interesses dos 

montijenses, o interesse público, o interesse de longo prazo, ainda que existam posições e 

perspetivas partidárias, que são legítimas, mas que neste momento devem ser ultrapassadas. 

Manifestou, mais uma vez, o empenhamento à abertura, para encontrar um consenso político com 

a oposição. 

Apresentou uma nova versão do Orçamento para 2015, que aumenta o valor de investimento em 

cerca de 0,5 milhões de euros, e que procura ir ao encontro da critica da CDU ao documento 

anterior. Pois, na sua declaração a CDU concretizou uma critica aos documentos onde referia a 

existência de um valor de investimento previsto para 2015, inferior ao previsto para 2014. 

Portanto, apesar de não ter recebido nenhuma indicação por parte da CDU na última reunião, com 

vista à reformulação do documento, optou por apresentar na presente reunião uma nova proposta 

aumentando o investimento previsto em sede de Plano Plurianual de Investimentos. 

Foi realizada uma avaliação global dos documentos previsionais e observou-se a possibilidade de 

afetar mais valor ao investimento, passando este último de 1,6 milhões de euros para 2, 1 milhões 

de euros, acima do investimento previsto em 2014. 

Com esta correção no investimento, com os compromissos assumidos no funcionamento dos 

Município, com as imposições do Orçamento de Estado, com as obrigações do Fundo de Apoio 

Municipal, os documentos previsionais para 2015 têm muito pouca margem de alteração, e que 

qualquer força partidária da oposição tinha de cumprir. Portanto, a eventual critica política 

incide, provavelmente, sobre uma ínfima parte do documento, logo deve ser realizado um esforço 

para, através do consenso político ultrapassar esses obstáculos. 

Por fim, informou os Senhores Vereadores da CDU, que conseguiu recuperar as candidaturas aos 
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fundos comunitários. Num contexto de grande competição, o Montijo conseguiu a justiça de 

recuperar algumas das suas candidaturas a fundos comunitários. Mais concretamente, recuperou

se a candidatura da Reabilitação do Mercado Municipal do Montijo, a Adaptação de Edifício 

Devoluto para Jardim de Infância no Alto Estanqueiro e também a Requalificação da Rua Miguel 

Pais no Cais dos Vapores. 

Esta recuperação de candidaturas desmente cabalmente o discurso derrotista da oposição e 

demonstra sem rodeios que as politicas estão no rumo certo, no rumo do desenvolvimento. "Temos 

uma gestão de rigor, transparente e competente", disse o Presidente da Câmara. 

O Vereador Carlos Almeida disse que ia tentar colocar as questões de uma forma mais clara e 

percetível. "Quando o Presidente diz que os documentos podem ser analisados de acordo com a 

nossa visão, ela não se pauta pelo posicionamento político-partidário, mas pelo lado ideológico e 

a realidade física''. Disse ainda que o presidente mencionara que os documentos são construidos 

com todo o rigor e que são para o interesse do Montijo e dos montijenses. Era pela mesma razão 

que nos opunham ao documento. A questão era quem desempatava. A população não 

desempataria, mas faria um juízo de valor do que julga ser o percurso autárquico, com base por 

exemplo na intervenção nas passadeiras, parques infantis, entre outros aspetos. Não era o 

orçamento que fazia parte do imaginário de cada um. E era ali, no orçamento, que reivindicavam 

e divergiam. A história diria quem tinha razão e a "História precisa de espaço de tempo", disse. 

Relativamente aos documentos em si, lembrou terem mencionado quatro ou cinco questões que 

os afastariam do orçamento. Não sendo técnicos oficiais de contas, não tinham dúvidas que a 

despesa está igual à receita e que os números estão certos e que, por via da lei, foram criadas 

condições para que os orçamentos fossem menos empolados e mais realistas. Do lado das receitas 

divergiam nalguns aspetos, mas que feitas as contas, a diferença não é muito grande, e acabaria 

por se encontrar um consenso. Relativamente às receitas próprias existe diferença em relação ao 

IMI, pois a CDU pensa que o executivo podia ser mais ambicioso. Existia, entretanto a derrama 

como ponto comum e divergências quanto ao IRS e IMI. 

O Presidente da Câmara lembrou que os Vereadores da oposição e o executivo têm de fazer um 
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esforço conjunto para viabilizar os documentos previsionais para 2015. Pois, é do conhecimento 

de todos que o Orçamento não se resume às ações referidas pelos Vereadores da CDU, tem também 

a ver com os salários, o funcionamento dos serviços públicos, com os compromissos assumidos, 

com as transferências para as Juntas, com o cumprimento da lei. Além disso, o Orçamento 

proposto para 2015 e votado contra pela oposição, prevê a continuação do abaixamento de 

impostos locais como o IMI, o IRS e a derrama em IRC, que caso tenhamos margem voltaremos a 

baixar em 2016. Considerou que aos Vereadores da CDU devem analisar o documenta como um 

todo e deixarem a visão redutora de olhar apenas para certos aspetos. Devem abandonar as 

pequenas querelas e viabilizarem o que é fundamental e substancial. O que deve interessar nesta 

fase aos vereadores é a viabilização dos documentos financeiros que permitam salvaguardar os 

interesses do Município, dos montijenses, em particular daqueles que mais precisam dos serviços 

públicos municipais e assim garantir a confiança das pessoas nas instituições, na democracia e na 

nobreza política. 

O Vereador Carlos Almeida disse não ter dúvidas sobre isso. Mas que, face às mesmas 

circunstâncias, os governos não são todos iguais, podem agir de maneira diferente. 

O Presidente da Câmara disse não se tratar só de uma questão ideológica, mas essencialmente 

das pessoas. 

Para o Vereador Carlos Almeida o coletivo é a soma de indivíduos, lembrando que cada um tem 

o seu estilo. Afastadas as questões da receita, as grandes divergências situavam-se, 

concretamente, na despesa e na gestão política das verbas afetas a cada área funcional (Higiene 

e limpeza Urbanas, Tratamento de Espaços Verdes, Política Cultural, gestão de Pessoal). 

Disse terem analisado o documento com toda a dedicação e atenção. "Já tivemos oportunidade 

de dizer e vamos recuperar: A questão que nos colocam é no sentido de viabilizar uma decisão 

favorável. Para além das despesas com pessoal, se dividirmos os escassos meios ao dispor pelas 

várias unidades orgânicas, temos por exemplo 5,5 milhões para a Educação, que não nos merecem 

censura. O problema não são os números. Quando dos sete milhões que a DOSUA tem à sua 

disponibilidade, um milhão é para os privados, entendemos que é dever do Estado democrático 
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defender o serviço público, a prestação pela comunidade, aquilo que são as necessidades mais 

elementares dos cidadãos, e não estar ao serviço do privado. Achamos que é necessário uma nova 

perceção e uma nova gestão, o que torna necessário um plano que consiga fazer este paradigma. 

Esta resolução passa por um conjunto de aspetos que este orçamento não tem, como o diálogo 

com os trabalhadores, e quem está mais próximo dos trabalhadores tem mais condições para o 

fazer. Na cultura, onde estão dois milhões e tal, consideramos que podiam estar mais. Temos, 

porém, uma outra visão sobre a Cultura e de política cultural. Estamos a falar sobre o ponto de 

vista de políticos sérios", disse o Vereador Carlos Almeida. 

O Presidente da Câmara concordou com a importância da criação de emprego nas autarquias. É 

verdade que as autarquias são um fator de empregabilidade, mas no caso do Montijo temos um 

problema, temos uma despesa de pessoal prevista de 13, 7 milhões de euros, 54% da despesa total, 

ou melhor com base no rácio previsto no orçamento de estado de 48%, quando o art. º 62 da Lei do 

O.E. limita a um máximo de 35%, pelo que na prática não podemos contratar mais funcionários. 

Embora este limite de 35% não tenha explicação o fato é que não podemos violar a lei. 

Todavia, não se deixou de prever um reforço de equipamento para os serviços, como a aquisição 

de um novo camião para recolha de resíduos, e a compra de um trator para a Junta de Sarilhos 

Grandes, bem como de contratar os funcionários permitidos pela lei nas áreas de higiene urbana, 

jardins, eletricidade, construção civil e escolas. 

Foram as limitações na contratação de funcionários que justificaram a contratação de serviços 

externos de recolha de resíduos e tratamento de jardins. E que continua a ser um ato boa gestão 

da cidade, enquadrado no Código dos Contratos Públicos, e permite ultrapassar as limitações 

jurídicas impostas às autarquias. 

Quanto à questão cultural, quase sempre evocada pela CDU, o Presidente da Câmara referiu que 

tem sido desenvolvida de forma diversificada e abrangente e não vê como a CDU farta diferente. 

Por exemplo, aumentou-se para o dobro os apoios às festas populares nas freguesias e mesmo no 

Orçamento para 2015, prevê-se um novo aumento da comparticipação financeira. O Cinema Teatro 

Joaquim de almeida, é uma das casas de espetáculos mais ativa da Península de Setúbal. Os apoios 

às associações culturais são sempre concedidos em espécie, ficando os apoios financeiros para as 

dificuldades de tesouraria, todas as associações sabem que a Câmara está sempre disponível para 
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ajudar. Podemos dizer que os apoios financeiros municipais não são muitos mas não podemos 

esquecer todo o apoio material que realizamos, como eletricidade, gás e outros. Não vejo como 

se podia fazer diferente e como pode aqui a CDU ter divergências, pois nada de concreto o 

justifica, disse o Presidente da Câmara. 

O Vereador Carlos Almeida considerou que nada mais havia a dizer, frisando que os Vereadores 

da CDU não são contabilistas, são gestores políticos e que, com os mesmos recursos políticos, a 

sua gestão seria completamente diferente. "O que é para nós a Cultura não é certamente para si. 

E isso não tem mal nenhum. A nossa grande divergência é no como é que se faz. Sou um homem 

do povo e sei que o Senhor Presidente também o é. Existem, de facto, momentos em que, 

relativamente ao mesmo tema, podemos ter uma base ideológica de entendimento, refiro-me 

nomeadamente à Vereadora Clara, mas quanto ao resto temos uma visão diferente das coisas. 

Disse que em tempo se pronunciariam sobre os documentos previsionais já que privilegiavam o 

trabalho coletivo. E o que fosse a decisão, qualquer que ela fosse, não significa desrespeito pelo 

modo como o Partido Socialista pauta a sua intervenção. 

"Sabemos separar bem as coisas. Por isso, quando falo de consenso, fora dos jogos partidários, 

faço-o pelas pessoas. O meu maior sentido crítico é no sentido de que, qualquer um de vós no meu 

lugar faria o mesmo em relação a um documento que contém as obrigações e o funcionamento 

normal da Câmara Municipal, como é o Orçamento para 2015. Nunca coloco em causa a 

legitimidade das posições, mas sim a sua oportunidade e responsabilidade perante um documento 

com tanta importância como é o Orçamento. E a posição da CDU é partidária, pelo que não serve 

a cidade", disse o Presidente da Câmara. 

O Vereador Carlos Atmeida considerou que o que melhor serve a cidade é o posicionamento da 

CDU. A CDU nunca diz que o interesse do Partido não é o nacional. Nem sequer concebe que um 

partido político tenha um interesse que não seja o interesse nacional. "Para nós este documento 

é tão importante que, em relação ao primeiro orçamento, com um novo rosto na liderança, do 

ponto de vista de valores e prioridades, entendemos que não faria sentido que ficasse obrigado a 

um orçamento que tinha ficado para trás. O que nos interessa é o que entendemos serem os 
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interesses legítimos das pessoas", disse o Vereador Carlos Almeida. 

O Presidente da Câmara esclareceu que a CDU manifesta-se, e bem, mas os orçamentos têm 

outras dimensões, que são muito importantes, como os salários dos funcionários, o funcionamento 

dos serviços públicos municipais, o FAM, e outros. 

"Dimensões que são ultrapassáveis", referiu o Vereador Carlos Almeida. 

"Espero que sejam", acrescentou o Presidente da Câmara. 

"É apresentado um documento que contempla o FAM. Uma coisa é o que o Senhor Presidente pensa 

do FAM, outra coisa é o que a CDU pensa, mas perante uma proposta de alteração ao orçamento 

para que o município cumpra as suas obrigações o que pensa que a CDU fará? lncumpriria a lei?", 

disse o Vereador Carlos Almeida. 

O Presf dente da Câmara apelou aos Vereadores da CDU no sentido de que o documento agora 

apresentado fosse novamente discutido pela CDU, porque o mesmo responde a uma critica objetiva 

na declaração apresentada pela CDU. 

"Não tenha dúvidas que é isso que faremos", disse o Vereador Carlos Almeida. 

Para o Presidente da Câmara é importante que o Município disponha de um instrumento financeiro 

eficaz para 2015. E referiu que é a primeira vez na história que, numa condição de maioria 

relativa, um orçamento é rejeitado pelos vereadores da oposição sem razões financeiras objetivas 

e quantificadas. Não se compreende a oposição intransigente das Vereadores da CDU, que não 

consegue afastar as questões menores e viabilizar as questões fundamentais num documento 

essencial à Cidade. 

"Ficaremos a aguardar serenamente a posição dos Vereadores da CDU, se irá ou não ponderar os 

interesses dos montijenses, se estará à altura das responsabilidades de uma oposição em maioria 

relativa ", disse o Presidente da Câmara. 
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"A história nos absolverá no geral", referiu o Vereador Carlos Almeida. 

"Pela situação de maioria relativa que o povo nos confiou, dando esta distribuição de votos e a 

presidência ao Partido Socialista, somos obrigados a entendermo-nos", lembrou o Presidente da 

Câmara. 

O Vereador Carlos Almeida disse que ninguém põe em causa o lugar do Presidente da Câmara, 

não havendo uma perceção falsa desse facto. 

O Presidente da Câmara disse não estar agarrado ao lugar de presidente, e que sairá quando os 

montijenses o quiserem pelo voto, nunca por manobras de secretaria. 

"O Senhor Presidente não fica lá agarrado ao lugar. Se a Dr.ª Maria Amélia saiu, o Senhor também 

sai", referiu o Vereador Carlos Almeida. 

Uma vez mais o Presidente da Câmara apelou ao sentido de responsabilidade da CDU, que acredita 

que o tem, mas que, nesta fase, tem de ser evidenciado, pois todos juraram lealdade para com o 

povo do Montijo. 

"Todos nós somos muito transparentes. Para nós o que conta são os princípios e a coerência com 

as pessoas", disse o Vereador Carlos Almeida. 

"Gostaria, mais uma vez, que os Vereadores da CDU assumissem a sua coerência com os interesses 

dos montijenses e valorizassem o esforço de retirar elementos de umas rubricas para outras, de 

despesas correntes para despesas de capital, tendo em vista a aprovação ou viabilização do 

Orçamento para 2015, a fim de ser submetido à Assembleia Municipal", conclui o Presidente da 

Câmara. 
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E não havendo mais nada a tratar foi pelo Senhor Presidente da Câmara encerrada a reunião eram 

20h10, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada. 
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Aos doze dias do mês de Novembro do ano de dois mil e catorze, nos Paços do Município de 

Montijo, reuniu-se o Executivo Municipal com os Vereadores do PSD, com a presença dos 

Excelentíssimos Senhores: 

Presidente da Câmara: 

Vereadores: 

Nuno Ribeiro Canta; 

Francisco dos Santos; 

Maria Clara Silva; 

Pedro Vieira; 

João Paulo Dinis. 

Às 11h00 deu-se início à reunião com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

• Orçamento e Plano para 2015 

Dando início à reunião, na sequência da votação contra o Orçamento 2015, o Senhor Presidente 

da Câmara disse que o executivo optou por realizar reuniões com a oposição, em separado, com 

cada força política, por considerar mais adequado à busca do consenso político com os 

Vereadores da oposição. Informou também que as reuniões a realizar neste âmbito serão objeto 

de ata, que serão posteriormente colocadas à consideração dos Vereadores presentes. 

Referiu a importância dos documentos previsionais 2015 para o Montijo e para os montijenses. 

Em sua opinião, numa situação política de maioria relativa, exige uma responsabilidade 

acrescida dos Vereadores da oposição, sublinhando a necessidade de encontrar um novo 

consenso político que permita a viabilização do plano e do orçamento para 2015. 

Não se pode esquecer que os documentos apresentados pelo executivo, na última reunião de 

câmara, e rejeitados pela oposição, resultaram de um longo percurso de diálogo e de inclusão 

de propostas dos partidos da oposição. Foram, assim, documentos construídos com os 
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contributos da oposição que depois os reprovou em reunião de câmara. Como os Srs. Vereadores 

do PSD sabem, iniciámos o processo de diálogo e consenso político com reuniões com os 

Vereadores da oposição, num primeiro momento para apresentar a estratégia de construção da 

proposta do orçamento e, mais tarde, com o intuito de recolher os contributos dos Srs. 

Vereadores da oposição. Na última reunião, os Srs. Vereadores do PSD e da CDU, não 

apresentaram quaisquer propostas nem demonstraram qualquer oposição aos documentos 

previsionais para 2015. 

Posteriormente, o executivo realizou reuniões com os Srs. Presidentes de Junta, de modo a 

debater a estratégia orçamental e recolher contributos. As propostas das Juntas forma 

acolhidas, em particular as propostas do Sr. Presidente da Junta de Sarilhos Grandes, traduzidas 

pela reparação do Polidesportivo e aquisição de trator e alfaias. 

Por fim, realizou-se reuniões com os partidos políticos representados na Assembleia Municipal e 

com o CDS, no âmbito do Estatuto do Direito da Oposição. Nestas reuniões os partidos da 

oposição tiveram a oportunidade de contribuir com propostas para os documentos previsionais, 

que o BE e o PSD apresentaram propostas, como a valorização da Montiagri e a requalificação do 

Largo da feira em Canha, que acolhemos na proposta final do Plano Plurianual de Investimentos. 

Perante este período de diálogo aberto e responsável, foi com surpresa que o executivo assistiu 

à recusa dos documentos pelo voto contra da oposição, do PSD e da CDU. 

Para além da busca do consenso político com os Vereadores da oposição, não se encontra razão 

para a recusa dos documentos previsionais porque a situação financeira é equilibrada. As contas 

estão em dia e a divida está controlada. Uma gestão de rigor onde não existem irregularidades, 

dividas não declaradas, faturas na gaveta, engenharia financeira, todos eles fatores de confiança 

para a cidade. Todos estes resultados foram obtidos numa conjuntura muito desfavorável, de 

asfixia financeira para autarquia, por um lado, e de crescente despesa social, por outro. E onde 

não forma abandonados os investimentos estratégicos, como o Mercado Municipal, o Pré-escolar 

do Alto Estanquei rol Jardia, ·os calcetamentos na Frente Ribeirinha, o asf altamento de Ruas, 

apesar do abaixamento de impostos locais. Assim, se existiram razões para a viabilização do 

orçamento de 2014, por maioria de razão, existem hoje elementos financeiros que justificam a 
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viabilização dos documentos previsionais para 2015. 

Mais, nos últimos dias surgiram diversas referências externas, positivas sobre o Montijo que, 

nessa medida, confirmam que as opções políticas definidas nos orçamentos municipais seguem o 

caminho da modernidade e do progresso. 

Não há razão para aqueles que estão sempre a criticar. 

O mais importante, nesta fase, é colocar de lado as querelas partidárias e alcançar um consenso 

em favor da cidade, em favor das pessoas. Pelo lado do executivo, afirmou que não abandonará 

o Montijo e o seu povo. 

O Presidente da Câmara reforçou que, em nome do Montijo, estará sempre disponível para 

encontrar o consenso político e que, para isso, os Vereadores do PSD devem identificar as 

questões que consideram necessárias ultrapassar, no sentido de encontrar um consenso político 

que viabilize o orçamento para 2015. 

O Vereador Pedro Vieira interveio e disse terem recebido a documentação, procedido à sua 

análise e solicitado alguns esclarecimentos. Posteriormente, em sede de reunião com os partidos 

políticos, acharam por bem entregar os documentos, um documento contendo as propostas que 

o Partido Socfal Democrata entendeu ser o seu contributo para ser incluído no Orçamento, 

propostas essas que foram entregues e que se encontram na posse do Presidente da Câmara. 

Mais disse que após a entrega desse documento foi objeto de nenhuma não teve nenhuma 

resposta no sentido de consensualização prévia e que, para nosso espanto, somente foram 

colocadas algumas as propostas entretanto integradas, de um modo avulso e sem concertação 

prévia, tendo o PSD obtido resposta por parte do executivo do PS, que seria esse o caminho 

normal caso o PS procurasse no sentido de se procurar uma aprovação e de encontrar a 

passagem para a viabilização do Orçamento. Considera que deveria ter havido um processo 

negocial de consensualização prévio e, se havia algum interesse em ultrapassar e viabilizar o 

documento, e que deveria ter sido dada resposta às propostas apresentadas pelo PSD, o que 

nunca aconteceu. Existem muitas propostas que não foram consideradas e que, para nós, são 

estruturais e fulcrais. Relativamente às infraestruturas verificam uma grande debilidade dos 
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instrumentos previsionais, nomeadamente dos plurianuais, que consideram fantasiosos, devendo 

ser apreciados de um modo realista, não colocando tudo no mesmo saco, referindo que os 

documentos plurianuais devem reflectir realmente as coisas que o município prevê executar 

dentro do prazo do documento previsional, deixando de constar todas as obras que o executivo 

socialista nunca conseguiu executar, (por ex. estádio municipal que era para estar pronto para 

dar apoio ao Euro 2004 e na realidade nunca se concretizou, ou a Casa da Música) mesmo 

durante os períodos mais benéficos em que existia maior capacidade de investimento e apoio 

através de fundos comunitários mas refletindo a densidade da realidade previsional. O PS teve 

uma execução muito baixa face ao que prometia. 

Os documentos previsionais, no entendimento do PSD devem ser corrigidos, retirando as falsas 

promessas eleitorais do PS, passando a constar somente o que efectivamente é expectável de se 

realizar sob pena de se criarem cenários irrealistas provocando falsas expectativas á população e 

afastando os investidores. 

Quanto à carta que o Presidente da Câmara fez circular, no seu entender excessiva quando se 

pretende um consenso, vem condicionar o assentimento, porque reflete um sentido, não 

somente agressivo, mas também pouco claro. Para o Vereador Pedro Vieira, em primeiro lugar 

deverão reunir-se todos os intervenientes, em segundo lugar procurar o consenso e discutir as 

opiniões de cada um, e procurar o consenso possível, em terceiro plasmar num documento o 

objeto do consenso, e só depois avançar. 

O Presidente da Câmara lembrou que se considerou as propostas do PSD, apresentadas na 

reunião com os Partidos da Oposição, e que esse consenso está expresso nos documentos 

previsionais que os Vereadores do PSD recusaram. Ao contrário do que afirmou o Vereador, o 

executivo municipal entendeu aceitar as propostas do PSD, pelo que as mesmas estão descritas 

no Plano Plurianual de Investimentos, como o asfaltamento dos bairros periféricos da ddade, a 

Montiagri e o Largo da Feira de Canha. " Colocou-se estas propostas porque são aquelas que 

podem ter tradução orçamental, as outras são meras afirmações politicas sem tradução no 

orçamento", disse. 
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Quanto às alegadas debilidades dos documentos e à chamada fantasia dos investimentos, como 

foi referido pelo Vereador Pedro Vieira, o Presidente da Câmara referiu que essa é uma 

perspetiva de leitura muito estreita dos documentos. O executivo inscreveu os investimentos do 

mandato nos documentos, que têm uma programação de execução dependente de fundos 

comunitários e das receitas municipais. Contudo, caso o PSD encontre nesta visão um obstáculo, 

não existe impedimento para os retirar do Plano. Não se deve esquecer que o orçamento 

obedece ao principio da anualidade, portanto as ações para outros anos podem ser retiradas do 

planeamento plurianual. 

"Mas o planeamento é plurianuaL Tem de ser um documento fiável. Se não for feito naquele 

ano, tem de ser feito no outro", disse o Vereador Pedro Vfefra. 

Para o Vereador Pedro Vieira é uma perspetiva do realismo. "Quando abracei algumas situações 

na minha vida, planeei-as de acordo com alguns condicionalismos. Mas agora, quando vemos 

determinadas circunstâncias prolongarem-se por dez anos, é um falhanço. O que nós temos que 

fazer é tirar esse lastro, que nos impede de ver com visão. Houve muitas pessoas que vieram 

para o Montijo, pensando que vinham beneficiar de alguns equipamentos, perspetivas de 

empregabilidade e organização do espaço urbano. Expetativas que falharam. Hoje só não saem 

do Montijo porque não têm condições de se libertar da casa, devido ao empréstimo bancário. 

Por isso não podemos limitar a questão a um modo tão simplista", disse. 

Em resposta, o Presidente da Câmara disse que não podemos ter uma visão tão simplista da 

dinâmica populacional do Montijo. As pessoas vivem na cidade pela sua atratividade, pela sua 

acessibilidade, pela sua economia, pela sua qualidade de vida, entre outros. "As dinâmicas são 

multifatoriais como sabe", disse o Presidente da Câmara. 

O Vereador Pedro Vieira esclareceu que deu apenas uma das facetas da análise da questão . 
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O Presidente da Câmara referiu que na sua análíse da cidade é necessário cuidar dos elementos 

na sua totalidade, caso contrário, temos análises parciais, sem sentido. Por exemplo, o nosso 

desafio do futuro é a fixação das pessoas, designadamente pela criação de postos de trabalho. 

Contudo, é necessário ultrapassar um grande obstáculo para a instalação de novas empresas, o 

preço dos terrenos é um problema que não pode ser controlado pelo Município. 

O Vereador Pedro Vieira considera que a Câmara Municipal pode modelar o preço dos terrenos 

e já o devia ter feito. 

O Presidente da Câmara esclareceu que o que a Autarquia não pode atuar no preço do solo 

privado, este está sujeito ao mercado imobiliário. 

O Vereador Pedro Vieira deu conta de que são várias as cidades que o fazem. 

O Presidente da Câmara solicitou ao Vereador que as identificasse. 

"Não o faço, porque esta questão não é para copiar. Se a Câmara tivesse revisto o PDM e feito os 

Planos Pormenor atempadamente, teria esta situação resolvida", respondeu o Vereador Pedro 

Vieira. 

O Presidente da Cãmara disse que o Vereador desconhece a realidade, mas que espera o 

contributo do PSD na revisão do PDM. 

Solicitou novamente que os Vereadores do PSD identifiquem os constrangimentos políticos 

existentes nos documentos previsionais para 2015 que os levou ao voto contra. 

O Vereador Pedro Vieira disse terem apresentado as condições num enquadramento minoritário 

e político resultante do voto expresso nas eleições. Teriam apresentado muito mais propostas se 

tivessem integrado o executivo ou ganho a Câmara Municipal, mas não é esse o enquadramento, 
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pelo que somente se apresentaram as propostas mínimas que o PSD considera serem realizáveis 

pelo executivo actual. Pensa que o Presidente da Câmara não pode colocar as questões para a 

viabilização da forma como o fez. Considera a questão da Bela Colónia, que integrou o 

Orçamento, minimalista e não condigna para o Bairro da Bela Colónia, uma vez que a proposta 

do PSD prevê a realização de todas as infraestruturas necessárias, incluindo obviamente a rede 

de esgotos, bem como deve ser planeada para este e outros bairros, que não corresponde ao que 

o PS prevê no orçamento. Ainda refere que as obras de infraestruturas propostas devem ser as 

que ef ectivamente o Município de Montijo se comprometeu há muito com os moradores do 

Bairro, que nunca realizou. Tudo o que está contido no documento entregue em momento 

próprio ao senhor Presidente no Bairro, o orçamento participativo e outras propostas, referidas 

pelo Presidente da Câmara, são fulcrais para os Vereadores do PSD, à semelhança da 

descentralização dos serviços municipais. Situações bem expressas, que gostariam de ver 

iniciadas já este ano, como referem no documento. "O consenso negoceia-se para se alcançar. 

Não aceitamos que, de um modo avulso, selecione o que entende. Se quiser negociar tem de 

dizer o que pretende", acrescentou. 

O Presidente da Câmara referiu que quem votou contra as documentos foram os Vereadores do 

PSD, logo entenderam ter razões objetivas para o voto contra, pelo que um processo de 

consenso político posterior, como aquele que estamos a desenvolver, tem de partir de uma 

posição responsável de quem votou em oposição aos documentos. 

Não se compreende esta inflexibilidade dos Vereadores do PSD. Considera necessário que os 

Vereadores do PSD identifiquem um consenso mínimo para viabilizar o orçamento de 2015. 

Sendo certo que das propostas iniciais do PSD todos os investimentos já forma considerados e, 

mesmo assim, os Vereadores do PSD votaram contra. "Agora, após este erro político, o PSD quer 

que se considere toda a lista de propostas, mesmo que as não consideradas no orçamento 2015, 

pela sua natureza não podem ser traduzidas nos documentos previsionais", disse o Presidente da 

Câmara. 
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''O Senhor Presidente deverá responder, formalmente, a este documento do PSD, que contém 

uma série de tópicos. Por uma questão de formalidade, se foi entregue um documento com toda 

a formalidade, exige-se uma resposta nos mesmos termos", disse o Vereador Pedro Vieira. 

Para o Presidente da Câmara esta exigência dos Vereadores do PSD é uma fuga em frente. O 

executivo reuniu, discutiu e acolheu as propostas do PSD suscetíveis de constar no orçamento, e 

isso é a melhor resposta às propostas apresentadas, isto é, foram acolhidas no Plano Plurianual 

de Investimentos para 2015. 

''E as outras propostas?", questionou o Vereador Pedro Vieira. 

"Isso já seria um compromisso", respondeu a Vereadora Maria Clara Stlva. 

O Vereador Pedro Vieira explicou, que caso integrássemos o executivo ou pretendêssemos votar 

favoravelmente. seria obrigatoriamente um compromisso. Mas caso existisse um compromisso 

não estaríamos a discutir a inclusão de propostas, pois teríamos participado na elaboração 

efectiva do orçamento o que não é o caso. 

Um consenso, será obviamente, o que não está aqui em causa, que será a inscrição de urna serie 

de condições que o PSD considera serem as mínimas aceitáveis, para a viabilização do orçamento 

através da sua abstenção. 

Para o Vereador Pedro Vlefra o Presidente da Câmara tem de dizer porque não foram 

considerados os demais tópicos da proposta, sublinhando que houve um documento que lhe 

chegou à mão e que não teve resposta. 

"Não teve resposta formal", disse o Vereador João Paulo Dinis. 

"Este documento não teve resposta", reforçou o Vereador Pedro Vieira. 
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Por sugestão do Vereador João Paulo Dinis, foi feita uma nova passagem por todos os pontos do 

documento apresentado pelo PSD, tendo o Senhor Presidente voltado a repetir os comentários a 

cada um deles, conforme já constam da presente ata. 

O Presidente da Câmara referiu que as propostas relativas a investimento foram todas 

consideradas, pelo que considera que respondeu cabalmente às propostas do PSD. "O 

investimento previsto para o Bairro da Bela Colónia, um bairro periférico como o PSD sabe, foi 

decidido em reunião com todos os moradores. Ficou consensualizado construir a rua de acesso 

em 2015, e, em 2016, os arruamentos interiores do bairro", esclareceu o Presidente da Câmara. 

O Vereador Pedro Vieira referiu que não foi considerado tudo o que estava no documento do 

PSD, foram considerados uns aspetos e desconsiderados outros. 

"Quando o Presidente era Vereador aprovou várias propostas, nomeando inclusive o que se ia 

realizar em termos de infraestruturas. Portanto, há todo um passado", respondeu o Vereador 

Pedro Vieira. 

O Presidente da Câmara disse assumir o passado. E não ter qualquer problema com esse facto. 

Na opinião do Vereador Pedro Vieira há uma série de compromissos que não estão a ser 

cumpridos e que poderão, oportunamente, ser considerados, pois têm viabilidade. Se o 

Presidente da Câmara entende que não deve considerar essas infraestruturas, está na sua 

liberdade. A execução das infraestruturas, de acordo com o que e responsabilidade da Câmara 

Municipal, que pode sujeitar os urbanizadores, especuladores e investidores. Este território só 

pode abrir através de Planos de Pormenor, previstos no PDM mas que a Câmara Municipal não 

conseguiu realizar nestes 17 anos, sendo ai que se pode condicionar, existindo, a seu ver, 

condições técnicas para o efeito. 
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O Presidente da Câmara afirmou que fazer mais é sempre melhor do que realizar menos, no 

entanto não existem condições técnicas e financeiras para executar presentemente os esgotos, 

sem ser construido um coletor de cintura a toda a área a norte da circular interna, cujo 

investimento é incomportável para o Município. 

O Vereador Pedro Viera defendeu que os esgotos iriam diretamente para o coletor da SIMARSUL 

que já existe e serve o Samouco. Profissionalmente já passou esgotos por sítios, que nunca 

pensou que tivessem viabilidade técnica, e os engenheiros encontraram sempre soluções de 

viabilidade. 

O Presidente da Câmara explicou que o coletor de cintura em causa terá de enviar o esgoto 

para a zona do Saldanha e, nessa medida, não são só os aspetos técnicos os relevantes mas 

também o investimento envolvido que inviabiliza a execução. 

"Os bairros têm uma situação que resolve o problema de esgoto ou um tanque, e a Câmara 

Municipal vai lá bombar", referiu o Vereador Pedro Vieira. 

"Esta situação não limita o tratamento dos esgotos porque existem fossas que recolhem os 

efluentes, que a Câmara transporta para tratamento nas ETAR", disse o Presidente da Câmara. 

"Portanto, a ideia é fazer isto em dois anos", referiu o Vereador João Paulo Dinis. 

"Sim", respondeu o Presidente da Câmara. 

Para o Vereador Pedro Vtetra as propostas deveriam ter sido consideradas, e por isso não faz 

sentido manter no plano plurianual intenções irrealistas como o Estádio Municipal, e passar a 

incluir outras obras, como os esgotos, que obviamente são de maior importância. 
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O Presidente da Câmara referiu que se o estádio constituir um problema, pode ser retirado e 

perguntou se os Vereadores do PSD assim viabilizam os documentos. 

Para o Vereador Pedro Vieira a questão do estádio é meramente ilustrativa, muitas outras 

situações existem. A viabilização não passa só por dizer põe-se isto e tira-se aquilo. Os 

documentos têm de refletir o que a Câmara Municipal pretende fazer dentro do prazo da sua 

vigência. 

"Bem, os Srs. Vereadores do PSD afirmam que os documentos têm debilidades, assim, têm de as 

identificar, têm de objetivar, para que se possa alcançar um consenso político. Mais uma vez, 

manifestamos a disponibilidade para o consenso com o PSD. Mas, o PSD tem de dizer o que está 

disposto a consensualizar", disse o Presidente da Câmara. 

Na opinião do Vereador Pedro Vieira o Senhor Presidente da Câmara tem de perceber a 

densidade da questão e se está, de facto, disponível para o consenso. 

"Se o Senhor Presidente não estivesse disposto não realizaria esta reunião", referiu a Vereadora 

Maria Clara Silva. 

Para o Vereador Pedro Viefra a formalidade do documento escrito e apresentado pelo PSD, 

merece a formalidade de uma resposta escrita, efetiva e equivalente. 

"Consenso é o assentimento de ambas as partes", acrescentou o Vereador Pedro Vieira. 

A Vereadora Maria Clara Silva disse que, pelo que foi dito, poder•se-á concluir que o Vereador 

Pedro Vieira fe1. uma proposta que, se calhar, não quer. 
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O Presidente da Câmara lembrou que, desde Outubro, o executivo tem vindo a falar com os 

vereadores da oposição, no sentido de encontrar consenso, considerando algumas situações. 

"Consenso foi o que fizemos. O que o Vereador quer é um compromisso", disse. 

O Presidente da Câmara voltou a lembrar que quando o PSD apresentou o documento com as 

suas propostas foi imediatamente dada a visão do executivo para as mesmas, e que, nessa 

altura, se consideraram as propostas relativas ao investimento, por forma a chegar a um 

consenso, que foi inviabilizado pelo voto contra do PSD. Foi referido que relativamente à 

proposta do orçamento participativo, embora concorde, considerou-se que neste momento de 

reduzido investimento seria contraproducente, pois a participação dos cidadãos nas decisões 

sobre os investimentos estava muito limitada. 

Quanto à revisão dos protocolos, disse que era um processo fechado com as Juntas de Freguesia. 

Contudo, se se quiser entender como aprofundamento dos protocolos, as adendas para que as 

Juntas possam contratar funcionários, corno aconteceu com Pegões. Então, o processo que se 

pensa desenvolver com a Freguesia de Canha, Montijo e Sarilhos para contratar cantoneiras de 

limpeza, é um aprofundamento dos Acordos de Execução, conforme previsto no orçamento para 

2015. 

O Vereador Pedro Vieira questionou sobre a proposta do PSD em relação à descentralização dos 

serviços municipais, referindo a proposta de realização das Reuniões de Câmara 

descentralizadas. 

O Presidente da Câmara respondeu que, relativamente à descentralização dos serviços 

municipais, que isso hoje está realizado nas freguesias de Pegões e Canha. Além disso, com os 

serviços "on line", como fatura eletrónica de água, os formulários, os requerimentos, etc., as 

pessoas têm um maior acesso aos serviços municipais. Em Canha, por exemplo, existe um posto 

de atendimento ao cidadão. 
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O Vereador Pedro Vieira considera que este caminho é esmifrar a descentralização ao mínimo 

possível, dizendo que o projeto do PSD é muito mais ambicioso, passando por descentralizar 

serviços municipais, dando como exemplo a recepção de documentos, e outras situações, que 

fazem os municipes de Pegões e Canha percorrerem 30 ou 40 km para lá e para cá, só para 

entregar um simples papel. Hoje com os meios informáticos disponíveis seria possivel 

descentralizar um balcão municipal de atendimento na Zona Este do Concelho. 

A Vereadora Marta Clara Silva reforçou que, a este nivel, está quase tudo tratado. 

Para o Presidente da Câmara o que faz sentido é rentabilizar os serviços das freguesias. Quanto 

às Reuniões de Câmara descentralizadas, o executivo não tem nada contra. Já foi feito em 

tempos, mas pode voltar a fazer de novo. 

O Vereador João Paulo Dinis propôs, a titulo de exemplo no que se refere às reuniões 

descentralizadas do executivo municipal a realizar nas freguesias, que se discutisse a ARU de 

Canha, naquela freguesia. 

Para o Presidente da Câmara é uma proposta que faz todo o sentido. 

O Vereador Pedro Viera pensa que, para além de uma reunião isolada, deveria existir 

regularidade, no mínimo uma reunião anual em cada uma das freguesias, esta proposta tenderia 

ao conhecimento da população em relação às matérias discutidas e o reconhecimento da mesma 

quanto aos eleitos que a representam. 

"Assumo o compromisso de que a ARU de Canha será discutida em Reunião de Câmara, em 

Canha. Não tenho problema em ir a qualquer parte do Concelho, porque tenho plena consciência 

do trabalho que tenho feito, todos os dias. No melhor para a nossa terra", disse o Presidente da 

Câmara. 
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"Caso os Vereadores do PSD assumam o consenso político com o executivo de viabUizar o 

orçamento de 2015, assumo o compromisso de discutir a ARU de Canha numa reunião de câmara 

a realizar na vila de Canha" disse o Presidente da Câmara. 

Na opinião do Vereador João Paulo Dinis umas pessoas aceitam melhor a democracia 

participativa, outras não. 

A Vereadora Maria Clara Silva lembrou que esta proposta também tem imputação de custos. 

O Presidente da Câmara considera positiva a discussão da ARU nas respetivas freguesias, até 

porque dá possibilidade de participação a outros municipes. 

O Presidente da Câmara disse ser importante honrar a palavra dada. Como os Vereadores do 

PSD não clarificam as suas limitações ao consenso procurado pelo executivo, na próxima semana 

ver·se·á uma nova data, com os Vereadores do PSD, para realização da próxima reunião. 

O Vereador Pedro Vieira informou que a reunião em causa envolverá outros elementos, que 

estão noutros órgãos municipais. 

Repetindo o que já ficou transcrito em ata: 

Por sugestão do Vereador João Paulo Dinis, foi feita uma nova passagem por todos os pontos do 

documento apresentado pelo PSD, tendo o Presidente da Câmara voltado a repetir os 

comentários a cada um deles, conforme já constam da presente ata, a saber: 

• Orçamento participativo: O Presidente da Câmara esclareceu que embora concorde, 

considerou-se que neste momento de reduzido investimento seria contraproducente, pois 

a participação dos cidadãos nas decisões sobre os investimentos estava muito limitada. 
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• Descentralização de serviços municipais na zona este (servindo Pegões e Canha): O 

Presidente da Câmara esclareceu relativamente à descentralização dos serviços 

municipais, que isso hoje está realizado nas freguesias de Pegões e Canha. Além disso, 

com os serviços "on tine", como fatura eletrónica de água, os formulários, os 

requerimentos, etc., as pessoas têm um maior acesso aos serviços municipais. Em Canha, 

por exemplo, existe um posto de atendimento ao cidadão. 

• Revisão dos protocolos de execução com as freguesias: O Presidente da Câmara 

esclareceu que quanto à revisão dos protocolos, disse que era um processo fechado com 

as Juntas de Freguesia. Contudo, se se quiser entender como aprofundamento dos 

protocolos, as adendas para que as Juntas possam contratar funcionários, como 

aconteceu com Pegões. Então, o processo que se pensa desenvolver com a Freguesia de 

Canha, Montijo e Sarilhos para contratar cantoneiras de limpeza, é um aprofundamento 

dos Acordos de Execução, conforme previsto no orçamento para 2015. 

• Realização de reuniões de câmara descentralizadas nas freguesias: O Presidente da 

Câmara esclareceu que o que faz sentido é rentabilizar os serviços das freguesias. 

Quanto às Reuniões de Câmara descentralizadas, o executivo não tem nada contra. Já foi 

feito em tempos, mas pode voltar a fazer de novo. O Presidente da Câmara disse ainda 

que: "Assumo o compromisso de que a ARU de Canha será discutida em Reunião de 

Câmara, em Canha. Não tenho problema em ir a qualquer parte do Concelho, porque 

tenho plena consciência do trabalho que tenho feito, todos os dias. No melhor para a 

nossa terra". "Caso os Vereadores do PSD assumam o consenso político com o executivo 

de viabilizar o orçamento de 2015, assumo o compromisso de discutir a ARU de Canha 

numa reunião de câmara a realizar na vila de Canha" disse o Presidente da Câmara. 

• Programação da execução das infraestruturas nos bairros periféricos: O Presidente da 

Câmara esclareceu que as propostas relativas a investimento foram todas consideradas, 

pelo que considera que respondeu cabalmente às propostas do PSD. "O investimento 

previsto para o Bairro da Bela Colónia, um bairro periférico como o PSD sabe, foi 

decidido em reunião com todos os moradores. Ficou consensualizado construir a rua de 
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acesso em 2015, e, em 2016, os arruamentos interiores do bairro", esclareceu o 

Presidente da Câmara. 

O Presidente da Câmara afirmou que fazer mais é sempre melhor do que realizar menos, 

no entanto não existem condições técnicas e financeiras para executar presentemente os 

esgotos, sem ser construido um coletor de cintura a toda a área a norte da circular 

interna, cujo investimento é incomportável para o Município. 

O Presidente da Câmara explicou que o coletor de cintura em causa terá de enviar o 

esgoto para a zona do Saldanha e, nessa medida, não são só os aspetos técnicos os 

relevantes mas também o investimento envolvido que inviabiliza a execução. 

• Valorização do parque de exposições da Montiagri e Arranjo do Largo da Feira de Canha: 

O Presidente da Câmara esclareceu que ao contrário do que afirmou o Vereador do PSD, 

o executivo municipal entendeu aceitar as propostas do PSD, pelo que as mesmas estão 

descritas no Plano Plurianual de Investimentos, como o asfaltamento dos bairros 

periféricos da cidade, a Montiagri e o Largo da Feira de Canha. " Colocou-se estas 

propostas porque são aquelas que podem ter tradução orçamental, as outras são meras 

afirmações politicas sem tradução no orçamento", disse. 

E não havendo mais nada a tratar foi pelo Senhor Presidente da Câmara encerrada a reunião 

eram 13h15, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada. 
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ATA 

Aos sete dias do mês de Novembro do ano de dois mil e catorze, nos Paços do Município de 

Montijo, reuniu-se o Executivo Municipal com os Vereadores da CDU, com a presença dos 

Excelentíssimos Senhores: 

Presfdente da Câmara: 

Vereadores: 

Nuno Ribeiro Canta; 

Francisco dos Santos; 

Maria Clara Silva 

Carlos Jorge Almeida 

Ana Baliza 

ft.s 18h30 deu-se início à reunião com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

• Orçamento e Plano para 2015 

Dando inicio à reunião o Senhor Presidente da Câmara disse ter optado por fazer reuniões com 

a oposjção, em separado, por considerar melhor do ponto de vista estratégico, elaborando-se 

atas das mesmas, que serão colocadas à consideração dos Vereadores. 

Começou por referir a importância que o Orçamento e o Plano têm para o Montijo e para os 

montijenses, sublinhando a necessidade de encontrar um novo consenso político que viabilize os 

documentos previsionais 2015. 

Referiu também que os documentos previsionais apresentados pelo executivo e rejeitados pela 

oposição, na última Reunião de Câmara, resultaram de um percurso de diálogo com todos os 

partidos da oposição, e representam, obviamente, documentos que têm já contributos dos 

partidos da oposição. Para o efeito, foram realizadas reuniões de trabalho em busca do consenso 

político, com os Vereadores da oposição, dando tempo para a apresentação de proPostas, que os 

Vereadores entenderam não apresentar. Posteriormente, realizaram-se reuniões com os 
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Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, onde foram abordados os investimentos em cada 

Freguesia, tendo as propostas sido acolhidas, nomeadamente aquelas apresentadas pelo Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes, como a reparação do polidesportivo e a 

aquisição de um trator para a recolha de lixo grosso e manutenção de valetas. Ocorreram, 

igualmente, as reuniões com os partidos representados na Assembleia Municipal, em respeito 

pelo direito do Estatuto da Oposição, e onde os diferentes partidos tiveram oportunidade de 

contribuir para os documentos. 

Assim, por exemplo, acolhemos propostas do Bloco de Esquerda, e propostas do PSD, estas 

últimas apresentadas estranhamente pelo Vereador Pedro Vieira, mas que não deixaram de ser 

acolhidas com espírito democrático. Fala-se da qualificação da Montiagri, do asfaltamente dos 

bairros periféricos, do Largo da Feira em Canha. 

Claro está que não se concordou com a revisão dos Acordos de Execução. Os Acordos de 

Execução têm de ser respeitados, visto que representam acordos entre a Câmara Municipal e as 

Juntas de Freguesia, e, do nosso ponto de vista, colocar em causa os mesmos é colocar em causa 

os representantes eleitos pelo voto livre dos cidadãos. 

Passado este processo de abertura e diálogo, onde as diferentes forças partidárias tiveram a 

oportunidade de contribuir para os documentos, de termos acolhido as propostas da oposição, os 

Vereadores da oposição votaram contra os documentos. 

Portanto, não nos resta outra alternativa se não continuar a procurar um consenso político, num 

processo de diálogo aberto e democrático, por forma a viabilizar os documentos previsionais 

para 2015. Esta reunião serve para isso mesmo, para os Vereadores da CDU informarem quais os 

aspetos que são um obstáculo à viabilização dos documentos. 

O Vereador Carlos Almeida disse não ter nada contra à circunstância das reuniões serem 

realizadas per si, congratulando-se com o facto de serem atadas, na medida em que as atas 

devem existir para uma melhor gestão documental e autárquica. 

Disse estarmos perante um assunto de gestão democrática, que pode ou não ser um problema, 
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uma vez que as coisas não acontecem fora do seu tempo, dependendo das forças políticas dar

lhe o caminho mais adequado. 

Referiu que para o PS, que viu reforçada a sua maioria muitas vezes, é um problema, ou pode 

ser um problema. A questão tem de ser resolvida, não fazendo a volta ao passado. A abordagem 

que o PS fez, de colocar as duas forças políticas que se opõem aqui na Câmara Municipal e que, 

eleitoralmente, pesam praticamente o mesmo, tentando encontrar netas uma delimitude, é um 

obstáculo em termos do que se pretende atingir. Para o Vereador Carlos Almeida a globalização 

da oposição tem que gerir de acordo com a sua capacidade. A iniciativa cabe ao Presidente da 

Câmara e ao Partido Socialista, referindo que, no caso, o Presidente cumula as duas 

presidências. 

Sabe que o executivo esperaria uma proposta de negociação por parte da CDU, mas não pode 

esperar isso. 

Lembrou que não houve qualquer negociação para viabilizar o Orçamento 2014. Como primeiro 

aspeto viabilizaram-no, com inteira liberdade, porque consideraram que renovava uma gestão 

diferente e uma pessoa diferente. O segundo aspeto era de que este exercido se ia cumular com 

o facto de a composição não ser completamente igual. Pelo que, para a CDU, não fazia sentido 

inviabilizar uma gestão. Foram estas as balizas que forçaram a intervenção da CDU. Agora não é 

um Pres,dente novo, já o conhecem e o executivo não sofreu alteração. O que significa que o 

Presidente da Câmara pode apresentar os orçamentos que quiser, que a CDU contínua com 

inteira liberdade. 

O Presidente da Câmara disse que, em termos técnico-jurídicos, as razões do voto contra o 

orçamento municipal para 2015 tinham de ser fundamentadas pela CDU, o que não aconteceu. 

Independentemente da apreciação política da CDU, que tem todo o direito de o fazer, não 

existem razões objetivas e fundamentadas para o voto contra. A gestão do executivo do Partido 

Socialista recuperou o equilíbrio financeiro da Câmara, mesmo numa conjuntura económica 

muito desfavorável, representando hoje uma mais-valia para a Cidade. Os resultados das 
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políticas desenvolvidas são hoje reconhecidos por diversas entidades externas, como o INE, a 

DGAL e outras. O último ano prova que estamos no rumo certo. Assim, do seu ponto de vista, as 

razões que viabilizaram o orçamento de 2014, são hoje reforçadas para votar os documentos 

previsionais para 2015. Estamos, portanto, numa contradição política. 

"O que para a CDU não significa nada", disse o Vereador Carlos Almeida. 

O Presidente da Câmara lembrou que não foi o executivo que originou a presente situação mas 

os Vereadores da oposição, da CDU e do PSD, ao votarem contra o orçamento. Portanto, cabe a 

essa oposição apresentar os obstáculos que encontrou para a viabilização do Orçamento para 

2015, e, nessa medida, referir a sua abertura ou não a um processo de consenso, respeitando as 

regras da democracia. 

"Porque somos atores" disse o Vereador Carlos Almeida. 

"Claro que são. E foi por isso que quisemos saber a vossa opinião sobre os documentos. E, por 

isso, é que o Orçamento 2015 foi rejeitado. Mas, não se pode omitir que, numa situação de 

maioria relativa, o diálogo democrático é essencial porque existe uma forte corresponsabilização 

da oposição. Caso contrário, caímos num impasse, como o que temos. É assim necessário que a 

oposição, neste caso a CDU, tenha a responsabilidade de apresentar os seus argumentos para um 

consenso político em torno dos documentos previsionais para 2015", respondeu o Presidente da 

Câmara. 

Continuando o que estava a dizer, o Vereador Carlos Almeida disse ser à gestão do Partido 

Socialista que cabe a iniciativa, o caminho para obter um desiderato que seja mais apetecível, 

sendo certo que não tratará com a CDU as questões concretas. O que lhe parece fundamental é 
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que, desde logo, a CDU ofereceu a viabilização do orçamento 2014, que permitiu ao PS caminhar 

mais desafogado. 

O que acontece é que as formas de ver as coisas são distintas, nomeadamente em termos de 

ação social, em que há projetos que não colam, para além de outras situações onde a CDU tem 

vindo a intervir, para ver como é que a gestão reage, notando uma relutância para continuar na 

mesma perspetiva. O primeiro sinal foi aquando da apresentação da proposta de política 

cultural, dos contratos-programa. O segundo sinal foi aquando da proposta da redução das taxas 

aos locatários, baseada na crise económica, que entretanto se agravou. O terceiro sinal 

prendeu-se com a forma como foi encarada a proposta ligada à regeneração urbana. A estes 

acresceu a posição do Município ter decidido avançar com a gestão dos privados no que respeita 

aos resíduos sólidos urbanos. "Quanto ao mais, existe um quadro com todas as verbas afetas às 

divisões, sendo que, na DOSUA estavam __ euros afetos às despesas de capital. Contudo, não 

é isso que move a CDU. O Presidente sabe o que move a CDU", disse. 

Para o Presidente da Câmara, com o passar do tempo, a CDU foi surpreendida pela capacidade 

politica da gestão Socialista, o que se compreende dado o contexto em que decorreram as 

últimas eleições autárquicas. O erro político da CDU, muito agravado por atores políticos que 

apareceram de novo na cena política montijense, foi considerar como dado adquirido que o 

Presidente Nuno Canta não tinha condições políticas para governar o Montijo. O que é falso, 

pois, se considerarmos todos os Vereadores da Câmara Municipal, é o autarca com mais anos de 

experiência governativa. Portanto, com este erro político a CDU foi surpreendida, e toda a sua 

argumentação caiu por terra. Hoje, é indesmentível que o executivo Socialista colocou, apesar 

das dificuldades, a autarquia a funcionar e a Cidade a desenvolver-se. 

Quanto às questões colocadas pelas propostas apresentadas pela CDU, sabe-se que o executivo 

Socialista considerou alguns aspetos das mesmas, no entanto isso não tem uma expressão 

orçamental direta, pelo que não constitui razão objetiva de voto contra os documentos 

previsionais para 2015. Por exemplo, em relação ao movimento associativo cultural, não há 
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grande diferença entre a proposta da CDU e a intensão do executivo Socialista, o que nos separa 

são as condições financeiras atuais para garantir o cumprimento dos contratos-programa- Nesta 

fase, de grande asfixia do poder local, temos em cada momento de verificar se existe ou não 

tesouraria para apoiar as associações culturais. 

Quanto à revisão das taxas a pagar pelos locatários, a opção do executivo foi, como tinha sido 

transmitido aos Vereadores, trabalhar esse assunto em sede de revisão da nova tabela de taxas e 

licenças, que está a ser desenvolvida e onde os Vereadores da oposição terão oportunidade de 

colaborar. 

Disse que, em relação à reabilitação urbana, a proposta da CDU é diferente porque obriga a uma 

operação de reabilitação urbana (ORU). Do ponto de vista do Presidente é prejudicial para o 

Montijo, não por ter sido elaborada por aquela força política, mas porque atrasa o processo, 

prejudicando, de sobremaneira, a reabilitação do Montijo. Não é uma questão de divergência 

quanto ao conteúdo mas quanto à implementação, pois tem a convicção de que se começar pela 

delimitação da área de reabilltação urbana, acelera•se o processo, referindo existirem já 

particulares à espera dos benefícios, para investirem na reabilitação. 

Relativamente à privatização de serviços, o Presidente da Câmara referiu que mais uma vez a 

CDU avaliou erradamente, pois não se trata de uma privatização, mas sim de uma vulgar 

contratação de serviços, enquadrada no Código dos Contratos Públicos. Todas as Câmaras do 

País, mesmo as da CDU, contratam serviços e isso não é nenhuma privatização. Como todos 

sabemos, no processo de contratação a gestão e a fiscalização dos serviços continua na esfera 

municipal, na esfera pública. Encontrar aqui discurso político é uma tarefa inglória. "A CDU tem 

de encontrar outras razões mais objetivas para o voto contra, porque as anteriores são muito 

redutoras, mesmo no caso do investimento. O que quer a CDU, aumentar os impostos locais? 

Pedir um empréstimo?", questionou. 
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O Vereador Carlos Almeida disse ter citado quatro exemplos concretos, importantes. Aquilo que 

opõe o PS e a CDU é a capacidade de gerir. Mas não vai dizer quais são as pistas. A CDU sabe 

que, em termos de montante, o dinheiro é aquele, mas acha que a gestão do dinheiro é 

censurável. 

Na opinião do Presidente da Câmara o orçamento não é um documento meramente político. É 

um instrumento de gestão da autarquia que não interessa unicamente ao jogo político das forças 

partidárias, é portanto um documento para o interesse do Montijo e do seu povo. Pelo que, as 

forças políticas devem fazer um esforço de consenso político mínimo, sem pôr em causa os seus 

principias ideológicos, mas também sem pôr em causa o voto livre dos cidadãos. 

"Também a segurança e as forças armadas. O que é para si o socialismo, para mim não é a 

mesma coisa. E há muito mais Pais para além do défice. Mas até o saúdo pelo facto de esta 

reunião estar a correr melhor do que a anterior", referiu o Vereador Carlos Almeida. 

O Presidente da Câmara disse que a declaração da CDU é mais uma critica à gestão do que a 

justificação do voto, perguntando se a posição da CDU se manterá, e se não quais são as 

pmpostas da CDU para viabilizar os documentos. 

O Vereador Carlos Almeida respondeu que hoje mantém-se a posição. Amanhã não sabe. 

Depende do documento que vier a ser apresentado. 

"Nesta primeira abordagem com a CDU, observamos que se criam obstáculos, quase 

intransponíveis, para chegar a um consenso político mínimo. Dadas as condições atuais, é 

necessário construir um processo de convergência com a CDU e com outras forças políticas", 
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Para o Vereador Carlos Almeida isto é um jogo. E a CDU, no momento, não tem nada a 

acrescentar e fará o que lhe aprouver. 

Independentemente das trocas de argumentos feitas nesta reunião, o Presidente da Câmara 

pensa que o processo de diálogo e busca de consenso não está fechado. 

O Vereador Carlos Almeida refenu-se à presente reunião como tendo sido um exercício muito 

bonito de democracia, que permite aos protagonistas serem multicolores, sendo que a história 

sobrevive a todos. 

"A todos nós", concluiu o Presidente da Câmara. Referindo, por fim, que este é um momento 

de exigência democrática e de responsabilidade política, no qual todos devemos estar à altura 

dos desafios. 

E não havendo mais· nada ·a tratar foi pelo Senhor Presidente da Câmara· encerrada a reunião 

eram 19h35, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada. 
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