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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SESIMBRA, 

REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2016 

 ---------- Aos doze dias do mês de fevereiro de 2016, no Auditório Conde de Ferreira, realizou-se a Sessão 

Ordinária da Assembleia Municipal de Sesimbra (AMS), sob a presidência da Sr.ª Joaquina Odete Martins 

da Graça, e secretariada pelo Sr. João Francisco da Conceição Ribeiro Narciso, Primeiro Secretário em 

exercício com a seguinte Ordem de Trabalhos:  ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Apreciação da Atividade Municipal; ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Contratação de Empréstimo de curto prazo até ao montante de 2 milhões de euros – 

Condições Contratuais; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Conselho Municipal de Educação de Sesimbra – Quadriénio 2014/2017 – inclusão dos 

Directores dos Agrupamentos de Escolas – Nomeação. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Feita a chamada verificaram-se as seguintes presenças:  -------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Grupo Municipal da CDU - Joaquina Odete Martins da Graça, Francisco Manuel Soares 

Cordeiro, Nuno José Almeida Nabais Antunes, Maria Helena dos Santos Cancela Cordeiro, Rui João Graça 

Rodrigues, Alain Monteiro Grenho, Carmem Dolores Mártires Marcelino Cruz, Tiago José dos Santos Silva 

Aragão, João Francisco da Conceição Ribeiro Narciso e Maria José da Cruz Vieira Borges; -----------------------  

 ---------- Pelo Grupo Municipal do PS - Manuel José Cardoso Alves Pereira, Ana Paula Gato Rodrigues 

Polido Rodrigues, Nelson Carlos Simplício Pólvora, Joana Maria Braz de Oliveira Alarcão Bastos, Manuel 

Barros Cardoso e Isabel Alexandra Ribeiro Leão Faias; ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Grupo Municipal do PSD/CDS-PP - José Manuel Lobo da Silva e Filomena Maria de Almeida 

Raimundo; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Grupo Municipal do MSU - Nuno Miguel Veiga Pinto Ribeiro e João Carlos Guimarães 

Rodrigues; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Grupo Municipal do BE – José António Melo Nunes Guerra. --------------------------------------------  

 ---------- Compareceram ainda, o Presidente da Junta de Freguesia do Castelo, Francisco Manuel Firmino 

Jesus; Fernando José Mestre Patrício, em representação do Presidente da Junta de Freguesia da Quinta 

do Conde e Artur José da Cunha Borges, em representação da Presidente da Junta de Freguesia de 

Santiago. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Comprovada a existência de quórum, vinte e quatro presenças, a Presidente da Assembleia 

Municipal declarou aberta a reunião era vinte e uma horas e vinte e cinco minutos. -----------------------------  
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 ---------- Verificou-se também a presença da Vice-Presidente, Felícia Maria Cavaleiro da Costa e dos 

Vereadores Sérgio Manuel Nobre Marcelino, Américo Manuel Machado Gegaloto, Cláudia Sofia Durand 

Cocharra Gorjão da Mata e Francisco José Pereira Luís.  -------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da Assembleia Municipal justificou a ausência do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, Augusto Manuel Neto Carapinha Pólvora e do Vereador José Henrique Peralta Polido, por 

razões de ordem familiar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, e após cumprimentar todos os presentes, a Presidente da Assembleia comunicou 

as substituições da presente sessão. O Deputado Pedro Miguel dos Santos Mesquita (PS) solicitara a 

substituição por razões de saúde, sendo convocada para a substituir a Deputada Isabel Alexandra Ribeiro 

Leão. O Deputado Joaquim José Mendes Dias (PSD) solicitara a substituição por razões profissionais, 

sendo convocada para o substituir a Deputada Filomena Maria de Almeida Raimundo. --------------------------  

 ---------- Informou ainda, que a Presidente da Junta de Freguesia de Santiago, Ana Margarida de Almeida 

Cruz Narciso, tinha comunicado que não podia comparecer e que a substituiria Artur José da Cunha 

Borges. Igualmente o Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, Victor Ribeiro Antunes, tinha 

informado que não podia comparecer e que seria substituído por Fernando José Mestre Patrício. -----------  

 ---------- Mencionou que tinham para votação as atas de 12/12/2014, 06/02/2015, 04/06/2015 e 

30/10/2015 das sessões da Assembleia Municipal, as quais tinham sido enviadas antecipadamente aos 

Líderes dos Grupos Municipais para que dessem os seus contributos. Como os contributos enviados já 

estavam introduzidos, julgava que estavam em condições de passar à votação. ------------------------------------  

 ---------- Colocadas à votação, as atas das reuniões de 12/12/2014, 06/02/2015, 04/06/2015 e 

30/10/2015 foram aprovadas, por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente a Presidente da AM disse que gostaria que os deputados registassem nas suas 

agendas a data de 26 de fevereiro, para a realização da próxima sessão da Assembleia Municipal. -----------  

 ---------- Informou que na sequência do resultado da Assembleia Municipal Temática de 14 de novembro e 

do resultado do trabalho da Comissão “3”, a moção fora remetida, não só para o Ministro da Educação, 

como estava descrito, mas também para a Assembleia da República. -------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à reunião na Assembleia da República informou que esta tinha ocorrido recentemente 

com a participação dos Directores das Escolas, Associações de Pais, as juntas de freguesia, a Srª. 

Vereadora e ela própria, onde tiveram a oportunidade de colocar à Comissão que os receberam a 

problemática que estava consubstanciada na moção. Por uma lado, a necessidade da construção da 

Escola Secundária, por outro lado, as necessidades das intervenções urgentes, primeiro na Escola Básica 
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Navegador Rodrigues Soromenho e depois na Escola Secundária de Sampaio. Foi rapidamente 

manifestado interesse por parte da Srª. Deputada do CDS-PP para visitar as escolas e mais tarde pela Srª. 

Deputada do PCP, que visitaram as escolas passados oito dias. As deputadas tomaram nota daquilo que 

eram as realidades das escolas, naturalmente no âmbito daquilo que regulamentarmente é possível em 

termos legais ao nível da Assembleia da República. Aguardavam portanto que viesse a ser possível que 

estas duas deputadas pudessem vir a fazer as suas intervenções. ------------------------------------------------------  

 ---------- Informou que na sequência da petição apresentada pela da junta de freguesia da Quinta do 

Conde, associações de pais, directores e população da Quinta do Conde, tinha resultado a realização de 

uma reunião com a Comissão de Educação. E estiveram presentes em plenário todos os projetos de 

resolução apresentados por todos os Grupos Políticos, à excepção do PAN – Pessoas, Animais e Natureza. 

No presente dia tinham sido colocados à votação na Assembleia da República todos projetos de 

resolução, apresentados pelo PS, PCP, BE e Verdes, que foram aprovados com a rejeição do PSD e do 

CDS-PP.  

 ---------- O Deputado Lobo da Silva pediu a palavra para dizer que efectivamente os projetos de resolução 

apresentados, pelo Partido Socialista, pelo Partido Comunista Português, pelo Partido Ecologista Os 

Verdes e pelo Bloco de Esquerda, tinham sido aprovados com a abstenção do PSD. E por incrível que 

parecesse os projetos de resolução apresentados pelo PSD, tinham sido chumbados pelo PS, pelo PCP, 

pelos Verdes e pelo Bloco de Esquerda.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Depois a Presidente da AM informou que no âmbito do projecto “Promoção da Cidadania entre 

os Jovens”, 2ª edição, ia iniciar-se já nos dias 16, 17 e 18 as sessões, onde todas as escolas, com a 

excepção da Escola da Boa Água, tinham manifestado interesse em participar. O tema a abordar “A 

Construção Europeia” seria apresentado pela Dr.ª Gina Pereira, da ADREPES. Isto queria dizer que tinham 

que preparar a intervenção para o 3º período, que seria certamente uma questão a debater ao nível da 

Comissão de Líderes e da Comissão “3”.  --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim informou, que no próximo dia 18 de Março seria feita a Eleição da Mesa da AMJovens. 

Estavam a ser preparadas as iniciativas que envolviam estes jovens, nomeadamente, no período de 

manhã, com algumas visitas de estudo relacionadas com o Tema “Viver Sesimbra: Bem-estar e 

Equilíbrio!” E no período da tarde, a partir das 15h00, no Cineteatro Municipal, seria feita a eleição da 

mesa jovem. Portanto, os Deputados e Deputadas e os Vereadores e Vereadoras estavam desde já 

convidados para comparecer na iniciativa.  -----------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Seguidamente a Presidente da AM deu início ao “PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA”, indicando 

que tinham para este período 10 documentos. O Voto de Pesar pelo falecimento do Dr. Almeida Santos, 

apresentado pela Comissão de Líderes; o Voto de Pesar pelo falecimento do Dr. David Sequerra, 

apresentado pela Comissão de Líderes; a Saudação à Cercizimbra pelo seu 40º Aniversário, apresentada 

pela Comissão de Líderes; a Moção “Pela Construção do Lar de Idosos do Centro Comunitário da Quinta 

do Conde”, apresentada pelo grupo municipal da CDU; a Moção “Pela Construção da Escola Secundária 

do Peru”, apresentada pelo grupo municipal do PSD; a Moção “Pelo Atendimento Semanal do ISS na 

Quinta do Conde”, apresentada pelo grupo municipal do PSD; Recomendação “Novo Edifício do Tribunal 

em Sesimbra – Doação de Terreno”, apresentada pelo grupo municipal do PSD; a Moção “Pela 

Construção do Hospital no Seixal”, apresentada pelo grupo municipal da CDU; a Moção “Pela Construção 

da Escola Secundária na Quinta do Conde”, apresentada pelo grupo municipal da CDU; a Moção “Em 

Defesa do Serviço Nacional de Saúde”, apresentada pelo grupo municipal do BE. ---------------------------------  

 ---------- Referiu que para não perderem muito tempo fariam a leitura dos Votos de Pesar e da Saudação à 

Cercizimbra. Quanto aos restantes documentos, se algum munícipe pretendesse, distribuiriam uma cópia 

para conhecerem o seu conteúdo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Deu a palavra ao Deputado Manuel José Pereira que fez a leitura do Voto de Pesar pelo 

falecimento do Dr. Almeida Santos que se transcreve:  -------------------------------------------------------------------  

 ---------- “No passado dia 18 de janeiro faleceu aos 89 anos António de Almeida Santos, figura histórica da 

democracia portuguesa, presidente da Assembleia da República durante a década de 1990, e fundador e 

presidente honorário do Partido Socialista. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Conforme assinalado pela nota de pesar do PS, “Portugal perdeu um príncipe da sua Democracia e 

os socialistas sofreram uma perda irreparável”! -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Uma das suas qualidades mais mencionada por todos quantos lhe prestaram elogio público, com 

origem em todos os quadrantes políticos, foi o facto de, no combate parlamentar, onde se revelaram as 

suas maiores qualidades políticas, ter sempre uma palavra de conforto e de incentivo para com os seus 

contendores, numa postura de elevado sentido solidário de serviço público e de humanismo.  -----------------  

 ---------- A sua ação política ficou ainda fortemente associada à descolonização, à luta contra a ditadura e 

à causa dos presos políticos, tendo-se ainda destacado como exímio legislador na sua longa carreira de 

parlamentar, sendo apontado como um dos maiores artífices da legislação inicial da nossa Democracia 

com um dos maiores contributos para a construção do nosso Estado de Direito Democrático. ------------------  
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 ---------- Assim, a Assembleia Municipal de Sesimbra, certa de interpretar o sentimento de todos os 

sesimbrenses, apresenta as suas mais sentidas condolências à família de António de Almeida Santos e ao 

Partido Socialista e guarda um minuto de silêncio em respeito pela sua memória.” -------------------------------  

 ---------- Seguidamente a Presidente da Assembleia leu o Voto de Pesar pelo falecimento do Dr. David 

Sequerra, que se reproduz:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Faleceu aos 82 anos, David Sequerra, personalidade com notável carreira no desporto e no 

Movimento Olímpico. Com formação nas áreas da Engenharia, das Ciências Pedagógicas e da História, 

entrou no jornalismo com apenas 18 anos, colaborando com o jornal Mundo Desportivo, onde foi 

subdiretor de pessoal e redator principal. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Membro do Comité Olímpico de Portugal desde 1976, foi Secretário-Geral do COP de 1980 a 1989, 

e esteve presente nos Jogos Olímpicos de Roma 1960, Los Angeles 1984, Seul 1988 e Barcelona 1992, em 

diversas funções. Era actualmente Membro de Mérito do COP. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Durante a década de sessenta foi selecionador nacional de futebol, no escalão de juniores, tendo 

no ano de 1961, em equipa técnica com José Maria Pedroto, levado a equipa nacional à conquista do 

primeiro título europeu da categoria. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Autor de inúmeros livros foi também deputado na Legislatura XI e viu-lhe ser concedida a 

Medalha de Mérito Desportivo pelo Governo Português em 2012, tendo sido igualmente atribuído pela 

camara municipal de Sesimbra a medalha de mérito municipal, grau ouro, em 4 de maio de 2012. -----------  

 ---------- David Sequerra foi um sesimbrense de coração e sempre sentiu o jornal Sesimbrense como um 

espaço de comunicação e de entrega à notícia, ao acontecimento e ao próximo.  ----------------------------------  

 ---------- A assembleia municipal reunida a 12 de fevereiro de 2016 delibera guardar um minuto de silêncio 

em sua memória e apresentar à esposa e familiares as suas mais sentidas condolências, lamentando a 

perda de alguém que foi uma referência na área do desporto no jornalismo e um amigo de Sesimbra.” -----  

 ---------- A Presidente da AM convidou os deputados a um minuto de silêncio.  -------------------------------------  

 ---------- O Deputado Manuel José Pereira solicitou a palavra para informar que tinha falecido 

recentemente o Enfermeiro Ilídio Miguel, a Câmara Municipal tinha-lhe dedicado um pequeno voto de 

transmissão à família. Sugeria que ficasse registado esse voto na presente assembleia e que esse minuto 

de silêncio se aplicasse também ao enfermeiro Ilídio, naturalmente. --------------------------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal guardou um minuto de silêncio em memória, do Dr. António Almeida 

Santos, do Dr. David Sequerra e do Enfermeiro Ilídio Miguel.  ---------------------------------------------------------  
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 ---------- Depois a Presidente da AM deu a palavra ao Deputado José Guerra que leu a Saudação à 

Cercizimbra pelo seu 40º. Aniversário” que se transcreve:  --------------------------------------------------------------  

 ---------- “Em Maio de 1976, anos em que o ensino especial era praticamente inexistente, um grupo de pais 

de crianças portadoras de deficiência, com o imediato apoio de professores e outros técnicos e 

funcionários, reuniu-se com grande sacrifício, criou uma cooperativa de Solidariedade Social, que se 

iniciou com uma única valência – ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ---------------------------------------------------  

 ---------- Foi assim há 40 anos, que a Cercizimbra nasceu e o Ministério da Educação compreendeu estas 

necessidades e desde logo a apoiou e financiou. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao Presidente e restante Direção, a todas as Direcções que ao longo de 40 anos tudo fizeram para 

que este projeto se mantivesse e se desenvolvesse, a docentes, e funcionários que a iniciaram e que a 

continuaram, o Concelho de Sesimbra tem uma dívida de gratidão.-------------------------------------------------  

 ---------- A Cercizimbra foi crescendo, e passou de uma única valência, para respostas sociais várias, tendo 

atualmente seis áreas distintas: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Unidade Integrada de Atendimento à Infância (onde estão incluídas 4 respostas sociais (Serviço 

Técnico de Intervenção Precoce, Creche, Pré-escolar e Centro de Animação à Infância) ------------------------  

 ---------- Escola de Educação Especial -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Centro de Recursos para a Inclusão --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Centro de Atividades Ocupacionais --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Centro de Reabilitação Profissional da Cercizimbra ------------------------------------------------------------  

 ---------- Redes de Unidades Residenciais (Lar Residencial para Adultos Autónomos e Lar Residencial para 

Adultos Dependentes) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não podemos esquecer o apoio da autarquia ao seu funcionamento e desenvolvimento. ----------  

 ---------- A AM, reunida no dia 12 de Fevereiro de 2016, saúda todos aqueles e aquelas que tiveram a 

iniciativa, que por lá passaram, que se lá mantêm e todo o trabalho desenvolvido ao longo destes 40 

anos.” -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A enviar a: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --  

 ---------- Cercizimbra; Câmara Municipal de Sesimbra, Juntas e Assembleias de Freguesia do Concelho de 

Sesimbra; Comunicação social local e regional.” --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM perguntou aos deputados se tinham alguma objecção sobre esta matéria. -  

 ---------- Cedeu a palavra ao Deputado Manuel José Pereira que referiu que este ano se comemorava 

também os 40 do Poder Local e no seu ponto de vista a Cercizimbra estava indissociavelmente ligada à 
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democracia e às autarquias. Não querendo também deixar passar, num outro registo mas muito mais 

antigo, os 163 anos do Clube Sesimbrense, feitos há cerca de uma semana. Deixava também esta nota 

por uma questão de registo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Usou da palavra o Deputado Miguel Ribeiro que referiu, só para reforçar a própria moção e 

aquilo que tinha dito o deputado do PS, na moção referia que a Cercizimbra cobria 5 áreas distintas e 

depois na descrição apareciam 6 áreas. Portanto se era um erro devia-se corrigir. --------------------------------  

 ---------- Usando da palavra o Deputado Rui João disse que a presente Saudação era bem-vinda, porque 

de facto a Cercizimbra nestes 40 anos tem desempenhado um papel fundamental na educação no 

concelho de Sesimbra, para aqueles que necessitam de meios especiais no acesso à educação. ---------------  

 ---------- Não havendo mais ninguém para intervir a Presidente da AM colocou à votação a Saudação. ------  

 ---------- A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Saudação à Cercizimbra pelo seu 40º. 

Aniversário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM cedeu a palavra ao Deputado Manuel José Pereira que disse que as duas 

moções subordinadas à questão da escola deviam ser discutidas proximamente e não afastadas uma da 

outra como estavam no alinhamento dos documentos. -------------------------------------------------------------------  

  --------- A Presidente da AM disse que como sabiam o alinhamento dos documentos do PAOD eram 

sempre feitos pela ordem de entrada nos serviços da Assembleia Municipal. ------------------------------------  

 ---------- Deu a palavra ao Deputado Lobo da Silva que referiu que tendo em consideração a intervenção 

da Srª. Presidente, relativamente ao alinhamento dos documentos, gostaria de saber em que dia e a que 

horas entrou a Moção “Pela Construção do Lar de Idosos do Centro Comunitário da Quinta do Conde”. -  

 ---------- A Presidente da AM disse que enquanto os serviços iam verificar a entrada do documento para 

responder à questão do Deputado, gostaria de saber se ele concordava com a sugestão do Deputado 

Manuel José, das moções sobre as escolas serem discutidas a seguir uma à outra.  ----------------------------  

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que não tinham nenhuma objecção. -----------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM questionou os restantes Líderes que também não se opuserem. --------------  

 ---------- Depois passou à apreciação da Moção “Pela construção de Escola Secundária na Quinta do 

Conde”, apresentada pelo Grupo Municipal da CDU. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Deu a palavra ao Deputado Miguel Ribeiro que disse que era de saudar que houvesse duas 

moções sobre a construção de uma escola secundária na Quinta do Conde. Contudo não queria deixar de 

referenciar que não sabia se era coincidência, se não era coincidência. Não sabia se tinha havido acordo 

prévio, mas as duas moções tinham alguns trechos exactamente iguais. Das duas uma, ou foi feito em 
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conjunto com as duas forças políticas e foi combinado que a CDU completaria mais. Porque era muita 

coincidência haver duas moções com um teor tão idêntico. E gostava de deixar às duas forças políticas 

subscritoras dos documentos a oportunidade de fazerem os devidos esclarecimentos. -----------------------  

 ---------- Usou da palavra o Deputado Rui João que esclareceu, que a CDU quando fez a Moção foi com a 

intenção de reforçar o trabalho que a Assembleia Municipal tem feito ao longo destes anos sobre a 

necessidade da construção da escola Secundária na Quinta do Conde, denominada Escola Secundária do 

Perú. Era óbvio que tinha ido buscar dados, o deputado Miguel Ribeiro não estava nessa altura na 

Assembleia Municipal, a uma das moções que tinha sido votada na Assembleia Municipal em 2011, daí a 

coincidência dos textos. O Deputado Lobo da Silva podia dizer se a fonte era a mesma, ou não.  -----------  

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que em primeiro lugar queria esclarecer o Movimento Sesimbra 

Unida (MSU), na pessoa do deputado Miguel Ribeiro, que não se tinham encontrado em nenhum sótão 

para fazerem as moções. Em segundo lugar, dizer que tinha enviado para o email do deputado a moção 

que o PSD tinha levado ao Congresso em 2012, que era de facto aquela que tinham ali. Posteriormente 

tinham entregado uma moção que pessoalmente tinha copiado daquela que tinham levado ao Congresso 

do PSD. Não via o mal da CDU se rever na moção do PSD porque de facto os dados eram verídicos. 

Portanto não via qual era a preocupação do Deputado Miguel Ribeiro, entendia que ele algumas vezes 

fizesse moções, saudações, recomendações, em compadrio, mas não era esse o caso do PSD.  -------------  

 ---------- O Deputado Manuel José Pereira referiu que quanto à presente questão também tinha 

estranhado, obviamente, mas já tinha sido explicada suficientemente e não lhe parecia demasiado grave. 

O que pensava que era mais complicado, quer na moção apresentada pela CDU, quer naquela que o PSD 

apresentava, enfim, diria que aquilo que se passou no dia anterior no Parlamento, deixou relativamente 

claro a vontade da maioria parlamentar que suporta o Governo de levar por diante a escola. 

Naturalmente que haveria contingências orçamentais que teriam que ser avaliadas, mas parecia-lhe claro 

que toda a gente entendia ser uma necessidade absoluta e inquestionável. Portanto, diria que mais 

importante que a votação na assembleia das duas moções, era de facto a votação no presente dia no 

Parlamento dos projectos de resolução apresentados no dia anterior. Que diria, eram mais que 

suficientes para que o Governo agora fizesse o seu trabalho e a bola ficaria do lado do Governo. Mas 

naturalmente que estariam atentos e acompanhariam o desenrolar de todo aquele processo.  ------------  

 ---------- Agora havia uma questão nas duas moções com a qual a bancada do PS discordava em absoluto, 

o facto de se atribuir à Lei das AUGI – Áreas Urbanas de Génese Ilegal, aquilo que é a força demográfica 

da freguesia da Quinta do Conde, que pura e simplesmente não tinha nada a ver uma coisa com a outra. 
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Nem se podia, no ponto de vista do PS, assacar a uma Lei que vem permitir legalizar um conjunto de 

questões para justificar a necessidade de uma Escola Secundária, era quase um contra-senso. A freguesia 

da Quinta do Conde registou um desenvolvimento assinalável com grandes investimentos feitos pela 

Câmara Municipal, pelo completar da rede de saneamento, mais tarde pelo completar da rede viária, o 

mercado, o pavilhão desportivo, etc., etc., e não pela aplicação da Lei das AUGI, porque estas ainda 

estavam por resolver no concelho e não eram de forma alguma o que estava a influenciar a pujança 

demográfica e económica da freguesia da Quinta do Conde. E portanto era um contra-senso as moções 

terem este considerando e a sua sugestão era que fosse revisto. Embora tivesse que dizer que a sua 

simpatia era muito mais para votar a moção da CDU. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação à Escola da Quinta do Conde disse que julgavam que o comportamento do PSD e do 

CDS não eram condizentes com a actuação dos deputados e dos autarcas locais. Não eram condizentes 

com aquilo que era a defesa que faziam em relação à construção desta escola, mas julgava que isso era 

ultrapassável. Agora havia outra questão que na última reunião de Líderes tinha tido a oportunidade de 

dizer à Srª. Presidente e julgava que tinha o acordo em relação a isso. Havia naturalmente um conjunto 

de intervenções a fazer nas escolas e lembrava o projecto de resolução do PS que referia a construção da 

escola sem prejuízo dos equipamentos existentes que precisam de intervenções, na Navegador Rodrigues 

Soromenho, na Secundária de Sampaio, na Michel Giacometti. ------------------------------------------------------  

 ---------- Portanto, havia que tomar opções, definir claramente qual era a prioridade, pessoalmente não 

tinha qualquer dúvida que era a construção da nova escola. E se lhes perguntassem o que queriam, 

julgava que a autarquia e todos eles deviam estar preparados para dar essa resposta. E daí ter sugerido, 

passado o momento em que a escola esteve na ordem do dia, calmamente tentarem entre a Câmara, a 

Assembleia e as juntas de freguesia, se for caso disso, discutirem qual era a prioridade para o futuro e 

dizerem isso claramente. Aliás, a audiência com o Sr. Ministro da Educação ainda estaria em rumo de ser 

tomada, embora ele já tivesse respondido, mas haveria com certeza a oportunidade de falar com ele. E 

todos juntos deviam ter uma ideia clara, não puxaram cada um a “brasa à sua sardinha”, quer no âmbito 

da própria Carta Educativa, quer no âmbito de uma série de decisões ligadas à Educação. -------------------  

 ---------- O Deputado Rui João esclareceu que tinham feito menção à Lei das AUGI, porque de facto esta 

Lei tinha permitido que se legalizasse aquilo que era considerado o maior clandestino do país e tinha 

permitido que a freguesia da Quinta do Conde fosse presentemente aquilo que todos conheciam, se não 

fosse esta Lei se calhar não tinha acontecido aquele desenvolvimento demográfico. Isto só para explicar o 
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enquadramento que tinha feito da aplicação da Lei das AUGI, mas como proponente da moção não via 

qualquer obstáculo em retirar essa referência. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à moção e àquilo que era prioritário disse que ao ler os projetos de resolução, 

apresentados na Assembleia da República, tinha reparado que havia novamente uma referência às 

contingências financeiras do país, às dificuldades económicas que o país atravessa. E essa tinha sido 

também a justificação que o PSD, na legislatura anterior, tinha dado para congelar a construção da Escola 

Secundária da Quinta do Conde. E era isso que a Assembleia Municipal não queria que acontecesse 

novamente. Daí a insistência da bancada da CDU em apresentar a moção de forma a vincar que a 

construção da Escola Secundária da Quinta do Conde era necessária, não só para aquela freguesia. E não 

iam justificar novamente com as contingências financeiras a não construção da escola.  ---------------------  

 ---------- O Deputado Lobo da Silva referiu que se concluíssem que o sentido de voto fazia diferença por 

estar incluída na moção a referência à Lei das AUGI, não tinham qualquer problema em retirar. Mas 

retiravam essa referência se o Partido Socialista, nomeadamente o Deputado Manuel José Pereira, lhes 

explicasse qual a razão de terem votado favoravelmente uma moção igual há cerca de ano e meio e 

naquele dia acharem que não fazia sentido. Estavam habituados a estas cambalhotas, mas deviam ser 

coerentes.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto aos projetos de resolução disse que não tinha tido o prazer de assistir ao debate. Mas 

tinha tido o prazer de assistir no presente dia à votação. E o compadrio que se via no arco de governação, 

CDU, PS e Bloco de Esquerda, era de facto abismal. Porque de facto todos eles sabiam de quem era a 

culpa da não construção da Escola Secundária da Quinta do Conde. Agora virem dizer que o PSD não 

construiu porque não quis. O Partido Comunista Português, o Partido Ecologista Os Verdes, o Bloco de 

Esquerda, nem uma palavra tinham dito sobre esta matéria, como se o Partido Socialista não tivesse 

culpa. Mas iam ler-lhes um documento sobre a empresa “Parque Escolar”. --------------------------------------  

 ---------- “Catorze de janeiro de 2005. Auditoria do Tribunal de Contas realizado em Dezembro, passado, 

data bem conta da dívida do Parque Escolar. O valor da dívida da empresa “Parque Escolar”, criada pelo 

Governo de José Sócrates, em 2007, com o objectivo de requalificar 306 escolas de todo o País, atingiu o 

valor total de 1,14 mil milhões de euros.”-----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Ou seja, havia inicialmente 940 milhões de euros, para 306 escolas, passados estes anos foram 

gastos 3,2 mil milhões e só foram 99 escolas requalificadas. E era por isso que não houve dinheiro para a 

construção da Escola Secundária na Quinta do Conde, não viessem agora dizer os socialistas que não 

tinham culpa nenhuma. Mas já estavam habituados, o PS quando está no Governo gasta à vontade, 
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empurra com a barriga, depois vêm os outros pagar as dívidas, foi o que se passou nos últimos 4 anos. 

Portanto não percebia aonde é que havia dinheiro. Também não tinha percebido a posição do BE, na 

Assembleia da República, que quanto ao dinheiro não falaram nada. ----------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM informou que já tinham passado 30 minutos do “PAOD” e para além das 2 

moções sobre as escolas ainda tinham vários documentos para discutir. E permitissem-lhe a observação, 

mas para uma discussão que se queria sadia democraticamente, todos teriam a possibilidade de fazer as 

suas intervenções naquilo que era o essencial, que os movia e que era expresso nas moções. Portanto 

fazia o apelo aos colegas deputados e deputadas, para que as suas intervenções fossem no sentido 

concreto do conteúdo das moções que estavam para deliberação e que deixassem de lado as questões do 

ponto ideológico e político para uma outra oportunidade. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Deu a palavra ao Deputado Alain Monteiro que disse que queria dar alguns dados daquilo que 

tinham sido os 4 anos de investimento na educação por parte do Governo PSD/CDS. Entre 2011 e 2012 o 

ensino público sofreu cortes na ordem dos 14%. Em 2014 o ensino público sofreu cortes em 11%. Em 

2015 o ensino público viu-se cortado em milhões de euros, mas em contrapartida apoiou-se o ensino 

privado com cerca de 185 milhões de euros. Para concluir, um dado que lhe tinha chegado há pouco, em 

2015 a empresa Jerónimo Martins teve uma isenção de 80 milhões.  ----------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM referiu que na sua opinião estavam-se a desviar daquilo que era a essência 

daquela matéria, que era de facto se unirem em torno de um objectivo maior.  --------------------------------  

 ---------- Cedeu a palavra ao Deputado Rui João que informou que a CDU não via inconveniente em retirar 

da moção o parágrafo: “A aplicação da lei das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), as novas 

acessibilidades, como a Ponte Vasco da Gama e a travessia ferroviária da ponte 25 de Abril, associadas 

aos investimentos da autarquia em inúmeros projectos gerou um Concelho com mais qualidade de vida e 

mais atractivo para novos habitantes. Estes dados, revelados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) 

em 2011, apontam ainda para um aumento significativo dos alojamentos, edifícios e famílias.” --------------  

 ---------- O Deputado Tiago Aragão disse que relativamente às duas moções, da mesma forma que o 

deputado do MSU tinha chamado a atenção para o facto de haver muitas semelhanças, também tinha 

sido essa a sua percepção logo após a primeira leitura. Não lhe parecia que a bancada do PSD tivesse 

alguma coisa contra ao documento da CDU, uma vez que iam os dois ao encontro da mesma ideia, com 

dois parágrafos absolutamente semelhantes. Pelo que lhe parecia que seria sensato em prol de terem um 

documento único, forte, que pudesse fazer pressão sobre o Governo PS que presentemente ia ter nas 

mãos a edificação da escola, no sentido de se votar unanimamente o documento da CDU. Não por ser da 
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CDU, mas porque tinha o conteúdo da moção do PSD e um bocadinho mais detalhado num ou outro 

pormenor sem ser demasiado extenso.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Manuel José Pereira disse que o Deputado Rui João tinha dito que retiraria o 

parágrafo, não tinham nada a opor, embora nesse parágrafo houvesse coisas muito positivas, 

nomeadamente os investimentos que a autarquia fez, que ajudaram obviamente ao desenvolvimento da 

freguesia da Quinta do Conde.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação à moção do PSD, não via nenhum inconveniente que se aprovasse as duas moções, 

porque elas eram de facto muito parecidas. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Agora queria alertar para o seguinte: o Governo do Partido Socialista estava entre duas forças, 

uma que dizia que não se pode gastar porque depois não há dinheiro para pagar e outra que dizia que 

tinha que se fazer a escola custe o que custar. Portanto havia de facto que ter em conta as contingências 

financeiras existentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Queria também dizer, que não deviam utilizar a “Parque Escolar” para isto e para aquilo. Esta 

empresa, como disse o Deputado Lobo da Silva e bem, construiu 100 escolas, e quantas escolas construiu 

o Governo do PSD? Era importante que ficasse claro quem constrói. Mas isso gera défice e gera dívidas, 

daí terem todos que ter essas cautelas, obviamente, tinham que procurar todas as fontes de 

financiamento para se fazer o investimento. Que a escola seria uma prioridade, de acordo com a posição 

de todos os partidos presentemente representados, quer localmente quer em termos nacionais, era 

inquestionável. O momento em que isso iria ser feito e a forma como iria decorrer, enfim, teriam que 

ficar sujeitos aos bons ofícios do Governo, que estava receptivo de que a escola era de facto uma 

prioridade, não só para a freguesia da Quinta do Conde como para o concelho de Sesimbra e para os 

concelhos vizinhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM disse que tinham sido explicadas as razões que defendiam as duas moções 

com essência semelhante e com a questão colocada pelos proponentes de retirar o parágrafo referente à 

Lei das AUGI. Portanto gostava de perceber se era de facto o parágrafo todo, ou apenas parte.------------  

 ---------- O Deputado Rui João disse que retiravam apenas a referência à Lei das AUGI e o parágrafo ficava: 

“Os investimentos da autarquia em inúmeros projectos gerou um Concelho com mais qualidade de vida e 

mais atractivo para novos habitantes. Estes dados, revelados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) 

em 2011, apontam ainda para um aumento significativo dos alojamentos, edifícios e famílias.” -----------  

 ---------- A Presidente da AM questionou depois a bancada do PSD.  ------------------------------------------------  
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 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que estavam de acordo com a alteração da moção da CDU, mas o 

PSD não ia alterar a sua moção. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Manuel José Pereira lembrou que o Deputado Lobo da Silva tinha dito 

anteriormente, que se isso servisse para o PS votar a favor retirariam a alusão à Lei das Augi. E o PS 

votaria com muito gosto a favor da moção do PSD, mas de facto a Quinta do Conde teve um Plano de 

Urbanização, que foi aprovado, e foi isso que legalizou a Quinta do Conde não foi nenhuma Lei das AUGI.  

 ---------- A Presidente da AM referiu que quanto à moção da CDU já havia a indicação da alteração do 

parágrafo e portanto já estavam de acordo. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à Moção do PSD o deputado Lobo da Silva tinha acabado de dizer que não iam fazer 

qualquer alteração. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Portanto, embora não tivesse consultado os Líderes dos Grupos Políticos, tinha conversado com 

os colegas da Mesa e tinham decidido fazer uma interrupção dos trabalhos por cinco minutos, com a 

justificação que o conteúdo da sua essência era bem maior do que aquilo que de facto os podia vir a 

dividir. Era este o apelo que fazia a todos os deputados em favor de duas moções, que estavam de facto 

naquilo que era o principal objectivo, daquela moção, daquele projecto e da educação no concelho. ----  

 ---------- Seguidamente os trabalhos foram interrompidos por cinco minutos. ------------------------------------  

 ---------- Retomados os mesmos, a Presidente da AM deu a palavra ao Deputado Manuel José Pereira que 

indicou que a bancada do PS, pelo menos a maioria, não ia mudar o seu sentido de voto, mas o termo 

“exige-se que o Ministério promova de imediato” ia constar na sua declaração de voto como uma coisa 

que não devia ser feita. Porque se não havia dinheiro não se devia exigir.  ---------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM referiu que as declarações de voto não eram discutíveis, mas percebia que o 

deputado quisesse expressar publicamente e previamente o sentido da sua declaração de voto. ----------  

 ---------- A Deputada Joana Alarcão Bastos informou que se tinha de ausentar por razões familiares. -----  

 ---------- Depois a Presidente da AM colocou à votação a Moção “Pela Construção da Escola Secundária 

do Perú”, apresentada pela bancada do PSD. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com 22 votos a favor (13 da CDU, 4 do PS, 2 do 

PSD/CDS-PP, 2 do MSU e 1 do BE) e 1 voto contra do PS, a Moção “Pela Construção da Escola Secundária 

do Perú” que se reproduz: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Sesimbra foi o Concelho do País a registar maior crescimento populacional nos últimos 10 anos, 

situação que acontece pela primeira vez na história do Município. --------------------------------------------------  
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 ---------- A aplicação da lei das Augis, as novas acessibilidades como a Ponte Vasco da Gama e a travessia 

ferroviária da ponte 25 de Abril, associadas ao investimento da autarquia em Vários projetos, gerou um 

Concelho com mais qualidade de vida e mais atractivo para novos habitantes. ----------------------------------  

 ---------- De acordo com o INE, os números no concelho de Sesimbra dispararam devido ao forte 

desenvolvimento da Freguesia da Quinta do Conde.  --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tendo em atenção o dado anterior, impõe-se uma questão preocupante: o crescimento dos 

serviços não foi, de todo, proporcional ao crescimento populacional. -----------------------------------------------  

 ---------- Em contrapartida no Concelho de Sesimbra não se verificou nenhum crescimento no parque 

escolar ao nível do Secundário, que neste momento se resume, actualmente, à Escola Secundária de 

Sampaio, na Freguesia do Castelo e à Michael Giacometti na Freguesia da Quinta do Conde, sendo esta 

última, provisória a mais de 20 anos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta situação preocupa Pais e Encarregados de Educação que todos os anos são obrigados a 

encontrar soluções noutros Concelhos, afim dos seus educandos continuarem os seus estudos e também 

lutando contra o abandono escolar precoce. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sabendo – se, que o Município de Sesimbra, em devido tempo, disponibilizou um terreno para a 

construção de uma nova secundária na Quinta do Conde. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Exige-se que o Ministério da Educação inicie de imediato o processo da construção da Escola 

Secundária do Perú na Quinta do Conde. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Dar conhecimento: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ministro da Educação; Grupos políticos da Assembleia da República; Comissão Parlamentar de 

Educação; Câmara Municipal de Sesimbra e Junta de Freguesia da Quinta do Conde” -------------------------  

 ---------- O Deputado Manuel José Pereira apresentou a seguinte Declaração de Voto: -----------------------  

 ---------- “O PS propôs a retirada da referência à Lei das AUGI, com que não concorda em absoluto, e 

discordou que seja “exigido” ao ME o início imediato do processo de construção. -------------------------------  

 ---------- Contudo, entendemos que perante a extrema importância deste assunto e a demonstração do 

acordo unânime de todo o concelho quanto à necessidade e à prioridade deste equipamento, devíamos 

desvalorizar estes pormenores que envenenam a ação política, em função de um bem maior que seria a 

aprovação pelo melhor resultado possível deste documento.  ---------------------------------------------------------  

 ---------- Razões que levaram ao nosso voto a favor com a presente declaração de voto. -----------------------  

 ---------- Não concordamos com o texto, pois uma coisa é dizer que a Quinta do Conde é de génese ilegal, 

outra é dizer que foi pela aplicação da Lei das AUGI que se desenvolveu, quando todos sabemos que o não 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº28  – Mandato 2013-2017 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 15 de 47 

 

 

foi. Não foi a Lei das AUGI que gerou o aumento populacional na Quinta do Conde, mas o investimento 

que a CMS, nomeadamente através do PS (1997 a 2005) fez em infra-estruturas (água, esgotos, 

pavimentação, equipamentos…) aliada à centralidade da localidade, servida de diversos meios de 

transporte e acessibilidades, aliados à legítima aspiração da aquisição de habitação própria a custos 

"moderados" ou mesmo à autoconstrução, na periferia de grandes centros urbanos e 

industriais, que tiveram impacto no seu crescimento populacional. -------------------------------------------------  

 ---------- Há muitos fatores e argumentos que levaram ao crescimento populacional da Quinta do Conde e 

que fariam sentido invocar, mas não a Lei das AUGI. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim entendemos que é desadequado e mau tom apresentar uma Moção, onde se reclama uma 

escola, invocando no 2.º parágrafo a aplicação de uma lei que não teve o impacto que se atribui no 

texto ou mesmo invocando a génese ilegal da localidade para onde se reclama a referida escola. ---------  

 ---------- Entendemos ainda que os Projetos de Resolução (PS, BE, PCP e PEV) aprovados na AR, são mais 

que suficientes para que o governo faça agora o seu trabalho! -------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto às questões da empresa “Parque Escolar” achamos que é também tempo de se deixar de 

usar como arma de arremesso político. Teve o seu tempo. Fez imenso trabalho. E as coisas menos boas 

não devem ser usadas para disfarçar o total desinvestimento na Educação dos últimos 4 anos. ------------  

 ---------- Para que fique claro, o PS defende a prioridade à Escola Secundária da Quinta do Conde, sem 

prejuízo da manutenção dos equipamentos existentes, mas em respeito pela situação financeira do País.  -  

 ---------- Portanto não temos dúvidas de qual deve ser a opção preferida: a Escola da Quinta do Conde! Se 

houver que escolher, face às obras necessárias nas outras escolas, o PS propôs já à Presidente da AM que 

fizéssemos uma reunião com a CMS para discutir o assunto. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos do PS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Manuel José Pereira, Ana Paula Gato, Nelson Pólvora, Manuel Barros” ---------------------------------  

 ---------- O Deputado Miguel Ribeiro informou que o MSU ia enviar a sua Declaração de Voto, mas a 

mesma abrangia as duas moções e também serviria de protesto pelo tempo que se perdeu a discutir uma 

questão que era unanime entre todas as bancadas e uma questão que não merecia uma discussão de 

pormenores e politiquices à mistura.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da Assembleia colocou à votação a Moção “Pela construção de Escola Secundária 

na Quinta do Conde”, apresentada pela CDU. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Moção “Pela construção de Escola 

Secundária na Quinta do Conde”, que se transcreve: -------------------------------------------------------------------  
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 ---------- “Sesimbra foi o quinto concelho do país a registar maior crescimento populacional nos últimos 10 

anos, situação que acontece pela primeira vez na história do município. ------------------------------------------  

 ---------- Os investimentos da autarquia em inúmeros projetos gerou um Concelho com mais qualidade de 

vida e mais atractivo para novos habitantes. Estes dados, revelados pelo Instituto Nacional de Estatísticas 

(INE) em 2011, apontam ainda para um aumento significativo dos alojamentos, edifícios e famílias. ------  

 ---------- De acordo com o INE, os números no concelho de Sesimbra dispararam devido ao forte 

desenvolvimento da freguesia da Quinta do Conde (facto já ocorrido nos censos de 2001, onde a Freguesia 

da Quinta do Conde cresceu 106%). Tendo em atenção o dado anterior, impõe-se uma questão 

preocupante: o crescimento dos serviços não foi, de todo, proporcional ao crescimento populacional. De 

todos os serviços, quer esta Assembleia Municipal destacar a falta de investimento ao nível dos 

equipamentos escolares, designadamente, no ensino secundário na freguesia da Quinta do Conde onde 

não se verificou nenhum crescimento no parque escolar neste tipo de ensino, que se resume, atualmente, 

à escola secundária de Sampaio e à básica Michel Giacometti na Quinta do Conde, sendo esta provisória 

há mais de 20 anos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta situação preocupa Pais e Encarregados de Educação que todos os anos são obrigados a 

encontrar soluções noutros Concelhos, afim de os seus educandos continuarem os seus estudos. A 

suspensão do projeto, por parte do anterior Governo, continua a obrigar muitos alunos a deslocações 

para os concelhos limítrofes, quer motivada pela falta de oferta quer devido à sobrelotação da escola 

básica Michel Giacometti, com reflexos no aproveitamento escolar, no aumento das despesas familiares e 

também ao município, e a negar às populações um direito com relevância constitucional. -------------------  

 ---------- Sabendo que a Câmara Municipal de Sesimbra, em devido tempo, disponibilizou o terreno para a 

construção de uma nova secundária na Quinta do Conde. -------------------------------------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal de Sesimbra para além dos motivos acima enunciados, alicerça esta 

moção em dois pontos fundamentais: primeiro, a vontade manifestada pela população da Quinta do 

Conde consubstanciada nas petições promovidas pela Junta de Freguesia da Quinta do Conde e 

Associações de Pais, e segundo, no facto da Constituição da República Portuguesa, nomeadamente o nº. 1 

do seu artigo 75º, que estabelece expressamente que “O Estado criará uma rede de estabelecimentos 

públicos de ensino que cubra as necessidades de toda a população”. -----------------------------------------------  

 ---------- Para além destes factos devemos destacar que este órgão municipal já por várias vezes aprovou 

diversos documentos onde realça a importância da construção de uma escola secundária na Quinta do 

Conde.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Promoveu ainda uma Sessão Temática sobre o “Estado da Educação no Concelho de Sesimbra” 

onde destaca as lacunas existentes neste tipo de ensino de equipamentos adequados e suficientes para 

dar resposta as necessidades do concelho de Sesimbra principalmente na freguesia da Quinta do Conde. --  

 ---------- Assim, torna-se imperioso a construção da Escola Secundária da Quinta do Perú, na urbanização 

Ribeira do Marchante, freguesia da Quinta do Conde, para que os jovens e a comunidade escolar tenham 

direito a uma escola de qualidade e a um ensino gratuito e público. ------------------------------------------------  

 ---------- Nestes termos, a Assembleia Municipal de Sesimbra solicita ao Governo: -------------------------------  

 ---------- Que proceda com carácter de urgência à construção da Escola Secundária da Quinta do Perú, na 

Freguesia da Quinta do Conde, Concelho de Sesimbra, para que a população da Quinta do Conde, 

usufrua do seu direito ao ensino de qualidade, gratuito e público consagrado na Constituição da 

República Portuguesa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Dar conhecimento: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ministro da Educação; Grupos políticos da Assembleia da República; Comissão Parlamentar de 

Educação; Câmara Municipal de Sesimbra; Junta de Freguesia da Quinta do Conde.” -----------------------  

 ---------- Posteriormente a Presidente da AM prestou o esclarecimento anteriormente solicitado pelo 

Deputado Lobo da Silva. Informando que o registo de entrada da Moção “Pela Construção do Lar de 

Idosos do Centro Comunitário da Quinta do Conde” tinha sido no dia 02 de fevereiro, terça-feira, às 

16h33, o registo de entrada da Moção “Pelo Atendimento Semanal do ISS na Quinta do Conde” tinha sido 

no dia 07 de fevereiro, domingo, às 10h40. Portanto a moção “Pela Construção do Lar de Idosos do 

Centro Comunitário da Quinta do Conde” tinha entrado primeiro. --------------------------------------------------  

 ---------- Deu início à apreciação da Moção “Pela Construção do Lar de Idosos do Centro Comunitário da 

Quinta do Conde.”   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Cedeu a palavra à Deputada Ana Paula Gato que disse que lhe parecia que havia alguma 

confusão de linguagem no texto da moção. Porque falava-se de um Lar de Idosos do Centro Comunitário 

da Quinta do Conde, que se não estava em erro era uma IPSS – Instituição Particular de Solidariedade 

Social e depois no último parágrafo falava de um Lar de Idosos público na Quinta do Conde. A sua dúvida 

era se apoiavam a construção de um Lar de Idosos público, ou apoiavam a construção de um Lar de 

Idosos do Centro Comunitário da Quinta do Conde, ou se apoiavam a construção de dois Lares de Idosos, 

um público e outro de uma IPSS. A linguagem não estava coerente e de facto havia diferença entre um lar 

de uma IPSS e um lar público.   ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Deputada Helena Cordeiro disse que de facto há uma diferença entre um Lar que é público e 

um Lar que é promovido por uma Instituição de Solidariedade Social, neste caso, o Centro Comunitário da 

Quinta do Conde, portanto concordavam que o parágrafo fosse corrigido. ---------------------------------------  

 ---------- Referiu que esta necessidade da população era uma necessidade justa, era uma necessidade que 

estava na própria génese da criação e da constituição da IPSS, que tem provido iniciativas não só de cariz 

popular para exigir a construção doeste equipamento, mas também tem afectado recursos financeiros 

para que este desígnio seja cumprido. Não só o Centro Comunitário, mas também a própria autarquia ao 

longo do tempo, não só com a cedência do terreno para esse efeito, como também com meios 

económicos para a elaboração de projetos e a afectação de recursos humanos para esse fim. --------------  

 ---------- Todos sabiam desta necessidade da população mais idosa da Quinta do Conde, e não só. Porque 

presentemente todos tinham consciência que nestas matérias não há fronteiras, um idoso que seja de 

uma freguesiazinha que tenha necessidade de um equipamento desta natureza, não será por não ser da 

Quinta do Conde que não terá essa possibilidade, e tinham que ter essa abertura e essa consciência, 

porque estava em causa condições de dignidade da vida humana, da vida que chega a um ponto que 

todos ficam mais frágeis. E todos eles sabiam bem que há respostas no nosso país, mas são respostas 

inacessíveis para a maioria dos nossos idosos. E existem essas respostas à porta da Quinta do Conde, mas 

a mensalidade num Lar dessa natureza anda na ordem dos 1700€, 20000€, 2500€, e era de facto muito 

diferente das respostas proporcionadas pelos Lares Públicos e pelos Lares das IPSS - Instituições 

Particulares de Solidariedade Social.    ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para concluir, disse que a CDU entendia saudar em primeiro lugar, a população que se uniu em 

torno desta exigência. Depois saudar os Senhores Deputados do Parlamento que finalmente 

subscreveram e apoiaram a petição. E o apelo que a bancada da CDU fazia a todos os deputados da 

Assembleia, era que deixassem de lado as questões partidárias e que unissem todos num dever de 

cidadania para que o referido equipamento fosse uma realidade. Era este apelo que deixavam reforçando 

a ideia que era fácil de entender, as associações, as instituições, só existem porque existem as pessoas. 

Quando se dizia que o Lar era do Centro Comunitário, também se dizia ao mesmo tempo que era das 

pessoas. E a expectativa era que saísse dali uma votação unanime. -------------------------------------------------    

 ---------- A Presidente da AM chamou a atenção dos deputados que ainda tinham alguns documentos para 

deliberar no “PAOD”, isso só poderia acontecer com mais participação se todos tivessem uma 

intervenção mais sucinta e de acordo com os conteúdos das moções. Até porque estas eram 

atempadamente enviadas, trabalhadas, alteradas, o que significava que havia um conhecimento prévio 
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atempado para facilitar o trabalho. Apenas queria perguntar à Deputada Helena Cordeiro se no último 

parágrafo a palavra público era para retirar.  ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Deputada Helena Cordeiro disse que era para retirar. ----------------------------------------------------  

 ---------- Usou da palavra o Deputado Manuel José Pereira que disse que o PS tinha feito uma visita ao 

Centro Comunitário da Quinta do Conde, tinham falado com a deputada Helena e ela devia lembrar-se, 

que isso era muito importante para a postura que o Partido Socialista, no Parlamento, tem adotado nesta 

matéria. E tendo sido aprovadas duas recomendações ao Governo na Assembleia da República, julgava 

que faria sentido que o presente documento fosse enviado também ao Sr. Ministro da Segurança Social.  -  

 ---------- O Deputado Miguel Ribeiro referiu que como sabiam o Movimento Sesimbra Unida era um 

movimento de cidadãos e por esta razão não podiam deixar de se pronunciar sobre uma questão tão 

importante para os Quinta Condenses, e que apoiavam a 100%. Gostariam de sublinhar a petição ter sido 

aprovada por maioria e lamentavam não ter sido por unanimidade. Era verdade que tinham uma 

freguesia ainda em crescimento, não apenas a população jovem, mas a população mais idosa. E era 

essencial não pensar apenas que a Quinta do Conde necessita de um investimento ao nível de 

equipamentos culturais, e outros, mas também deste tipo de equipamentos que beneficie a população 

mais idosa por forma a gozarem a sua velhice de outra forma. -------------------------------------------------------  

 ---------- Para terminar gostaria de dizer, como já tinha sido ali referido, que aquele equipamento poderia 

ser útil não só à população da Quinta do Conde, mas também à população de concelhos limítrofes. E 

portanto mais se acentuava a necessidade da construção do Lar de Idosos.  -------------------------------------  

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que de facto já devia de existir este Centro, ou Lar de Idoso 

chamado Centro, fosse aquilo que fosse, na Quinta do Conde. De facto era uma ambição já com vários 

anos daquela casa e era pena que naquele momento, em 2016, estivessem a falar de um equipamento 

que era essencial àquela freguesia.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, a Presidente da AM colocou à votação a Moção “Pela 

Construção do Lar de Idosos do Centro Comunitário da Quinta do Conde”, com a inclusão sugerida pelo 

deputado Manuel José Pereira, de ser enviada ao Sr. Ministro da Segurança Social.  ---------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade a Moção “Pela Construção do Lar de Idosos 

do Centro Comunitário da Quinta do Conde”, que se reproduz:  ----------------------------------------------------  

 ---------- “A necessidade de um Lar de Idosos na Quinta do Conde Já vem de há largos anos a esta parte, e é 

um anseio da população em geral, e em particular da mais desfavorecida que só dispõe da oferta dos 

privados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Sendo a freguesia da Quinta do Conde identificada como a mais jovem do nosso Concelho, é 

também aquela em que nos últimos anos a população idosa mais aumentou, tendo-se registado entre o 

Censos de 2001 e o Censos de 2011, 60% de aumento neste grupo etário, que actualmente ronda os 2.997 

habitantes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Centro Comunitário da Quinta do Conde, instituição que tem grande actividade e preocupações 

sociais relativamente aos mais jovens e aos mais idosos, chamou a si, e bem, a reivindicação da 

construção deste estabelecimento colocando-a na ordem do dia, e dando-lhe novo estímulo. ---------------  

 ---------- No passado dia 6 de Janeiro foi levada a plenário a Petição nº 402/XII/3a – Concretização de um 

Lar de Idosos na Quinta do Conde, da iniciativa deste Centro Comunitário e que contou com cerca de 

4.500 assinaturas. Petição essa que foi aprovada por maioria. -------------------------------------------------------  

 ---------- Tratou-se de um passo importante no sentido de pressionar o poder central a assumir as suas 

responsabilidades nesta matéria, plasmadas na Constituição da República Portuguesa. ----------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida a 12 de Fevereiro de 2016, pretende associar a sua 

Voz aos Quinta Condenses e aos Sesimbrenses em geral, nesta luta tão justa quando urgente por um Lar 

de Idosos na Quinta do Conde, que significará trazer aos idosos do nosso Concelho maior felicidade e 

qualidade de vida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta Moção deverá ser entregue às seguintes entidades: ----------------------------------------------------  

 ---------- Centro Comunitário da Quinta do Conde; Câmara Municipal de Sesimbra; Juntas e Assembleias de 

Freguesia do Concelho de Sesimbra; Grupos parlamentares dos partidos com assento na Assembleia da 

República; Presidente da República; Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; Comunicação 

Social Local e Regional.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM deu início à apreciação da Moção “Pelo Atendimento Semanal da 

Segurança Social na Quinta do Conde ”. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Cedeu a palavra ao Deputado Manuel José Pereira que referiu que a posição da sua bancada 

tinha a ver com o seguinte: Achavam que o Governo anterior tinha colocado 200 pessoas em mobilidade 

especial nesta área, tinha retirado capacidade dos balcões estarem funcionais e terem a devida 

capacidade, portanto havia ali algum desplante. De qualquer modo também concordavam com a 

reabertura e supunham que era isso que iria acontecer, uma vez que o Sr. Ministro já tinha dito que ia 

promover a reintegração de todos esses funcionários que foram colocados em mobilidade. E 

seguramente que isso ia possibilitar a resposta da Segurança Social, numa fase em que há ainda muita 

gente a precisar dos serviços desta entidade. Agora, não podiam votar favoravelmente se não fosse 
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modificada a parte deliberativa, no sentido de dizer que a Assembleia Municipal sugere ao Governo a 

reavaliação da situação, reintegrando esses funcionários que foram postos em mobilidade. E portanto se 

isso fosse assumido pelos proponentes, a bancada do PS não tinha qualquer dúvida em apoiar o 

documento.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Fernando Patrício disse que queria fazer alguns considerandos, embora 

reconhecessem que o PSD local tem tido uma posição deferente daquela que tem tido o PSD nacional, 

convinha dizer que foi o Governo do PSD que encerrou os serviços da Segurança Social, não apenas no 

concelho de Sesimbra, mas por todo o Distrito. E que no momento em que esses serviços foram 

encerrados eles já eram insuficientes, porque as duas Técnicas que tinham, já não tinham capacidade 

para atender os Quinta Condenses. E portanto da parte da junta de Freguesia queriam manifestar a 

disponibilidade para reabrir aquele serviço. No entanto, no entendimento da bancada da CDU, seria uma 

solução provisória, porque a solução de voltar à Junta de Freguesia seria uma solução provisória e não 

uma solução definitiva -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Finalmente um último considerando e que tinha a ver com a questão de opções. O Lar não se 

fazia, a Escola Secundária não se fazia, encerravam-se serviços, não era por falta de dinheiro, era uma 

questão de opção política. Porque bastaria taxar as fugas dos dinheiros que saem para os offshore, que 

teriam uma receita de 4 mil milhões de euros. E se alterassem os escalões de 5 para 9, ou seja, se as 

famílias mais ricas não pagassem 35% de impostos quando as famílias mais pobres pagavam 46% de 

carga fiscal. E ainda, se as mil famílias mais ricas pagassem impostos, que essas nem impostos pagam, 

seria uma receita de 3 mil milhões de euros. E com estas duas medidas teriam de receita 7 mil milhões de 

euros e não teriam ali a discutir que não havia dinheiro para a escola secundária, para o Lar de Idosos, 

para o Tribunal, para o Centro de Saúde, nem havia a necessidade de encerrar serviços. No fundo uma 

questão de opção política daqueles que estão ao lado dos trabalhadores e daqueles que estão ao lado do 

grande capital. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Miguel Ribeiro disse que era entendimento do Movimento Sesimbra Unida que a 

Moção devia ser aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Entendiam também, que deviam fazer ali uma destrinça entre aquilo que tem sido a posição do 

PSD a nível nacional com o PSD local. E não querendo sair em defesa do PSD, tinham que ser sérios e 

tinham que ter essa seriedade política também, o PSD já se tinha manifestado favoravelmente no sentido 

de se ter um serviço de atendimento da Segurança Social na Quinta do Conde que desse vasão às 

necessidades dos Quinta Condenses. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- E entendiam também, que reabrir um serviço na dependência da junta de freguesia da Quinta do 

Conde era manifestamente pouco. Sabiam que aquela freguesia era a que mais população tinha e 

justificava naturalmente que fosse aberto um Centro próprio e que pudesse funcionar de forma 

adequada.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Lobo da Silva esclareceu, para quem pudesse ter dúvidas, que no dia 22 de março de 

2015 tinham feito a presente moção, logo que souberam do encerramento do serviço de atendimento da 

Segurança Social na Quinta do Conde. Estavam em fevereiro de 2016 e a moção estava actual. Isto para 

esclarecer que não tinham feito a moção só porque o arco da governação era outro. No entanto percebia 

o mau estar de certas palavras para certas forças políticas, porque quando se é oposição bebe-se chá, 

quando se é poder bebe-se gasosa. Isto só para dizer que o PSD já tinha entregado na Assembleia uma 

moção sobre a escola, e disseram ao PSD que não se devia dizer “sugere-se”, que se devia dizer “exige-

se”. E naquele dia queriam que se retirasse “exigimos” e se colocasse “sugerimos”. Mas porque eram 

diferentes aceitavam a sugestão do Partido Socialista e podiam substituir, exige-se por sugere-se, desde 

que a Moção fosse aprovada por unanimidade estava tudo bem. ---------------------------------------------------  

 ---------- A Deputada Helena Cordeiro referiu que o deputado tinha razão, de facto passado um ano a 

moção estava atual, com pouquíssimas diferenças. E isso era preocupante porque tinha passado um ano. 

Mas sinceramente consideravam a moção, apesar de atual, com um texto muito pobre em relação àquilo 

que eram as necessidades da população da Quinta do Conde. Não bastava o atendimento, havia que 

relembrar o percurso que tinha sido feito, o percurso contrário em relação àquilo que foi o 

desenvolvimento demográfico da Quinta do Conde. E estava recordada do tempo em que a Segurança 

Social tinha um atendimento diário, que era feito num gabinete nas instalações da junta de freguesia que 

esta disponibilizava, como a deslocação da segurança social ao local. E o local era a casa das pessoas, num 

veículo que a junta de freguesia disponibilizava, porque atrás de um balcão não era possível conhecer a 

realidade das famílias e das pessoas. Portanto aquele processo da retirada da Segurança Social do 

terreno, não era de hoje, nem de ontem, nem de há um ano atrás, era de há muito tempo, infelizmente. -  

 ---------- Depois havia outro problema, daí considerarem que era necessário enriquecer a presente moção 

para vincularem a posição da Assembleia Municipal perante a Segurança Social. Podia haver 1 técnica e 

atender as pessoas, mas depois não tinha resposta para lhes dar, se se e precisavam de habitação, 

encaminhava-as para a Câmara Municipal para se inscreverem na habitação social, mas todos sabiam que 

na Quinta do Conde não há habitação social, era importante sim, sensibilizar as pessoas para o fazer 

porque havendo inscrições em lista de espera era um fundamento para a Câmara depois exigir a 
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construção dessa habitação social. E se precisavam de medicamentos, quem é que apoiava 

presentemente os munícipes que não têm meios económicos para comprar os medicamentos? havia 

alguns apoios, mas não eram os suficientes. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Indicou que em dezembro de 2015 tinha sido concluído o Plano de Desenvolvimento Social e 

Plano de Atividades para os próximos 2 anos, um documento que todos eles deviam ler e apreciar. Havia 

dois gráficos, um relacionado com os níveis do desemprego e outro relacionado com os níveis de 

atribuição do Rendimento Social de Inserção (RSI), que estavam absolutamente em rota contrária. 

Portanto isso fazia o desenho daquilo que é a vida das famílias carenciadas. A moção era necessária mas 

achava sinceramente que devia ser apresentada numa próxima assembleia, para ser alvo de uma 

apreciação mais profunda, com o meio auxiliar deste documento e que tinham ao seu dispor. -------------  

 ---------- A Presidente da AM perguntou ao Deputado Lobo da Silva se via algum inconveniente em que a 

proposta fosse retirada para poder ser enriquecida com outros aspectos que estavam inerentes àquela 

matéria na Quinta do Conde e ser apresentada na reunião do próximo dia 26.  ---------------------------------  

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que desde que fosse votado no dia 26, não se opunha a 

enriquecê-la, mas também não viam mal nenhum em ser aprovada como estava. Não conseguia entender 

porque é que há um ano a mesma moção tinha sido aprovada e naquele momento sugeriam que fosse 

retirada para ser melhorada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM salientou que a moção só era retirada com a aceitação do proponente. O 

que lhe perguntava era se concordava que a moção fosse retirada e baixasse à Comissão “3”, da qual ele 

também fazia parte, para ser melhorada e ser apresentada na sessão de dia 26.  -------------------------------  

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que não havia necessidade da Comissão “3” reunir para melhorar 

a moção, podiam enviar-lhe os contributos para melhorar o documento que ele introduzia-os.  -----------  

 ---------- Então a Presidente da AM disse que de acordo com o proponente, a moção era retirada e não 

havia necessidade de qualquer reunião para o seu enriquecimento. Bastava tão só que os aspectos 

apresentados pela deputada Helena Cordeiro fossem direccionados para o Deputado Lobo da Silva para o 

melhoramento do texto e enriquecimento do documento.  -----------------------------------------------------------  

 ---------- Deu a palavra ao Deputado Manuel José Pereira que lembrou, que a bancada do PS também 

tinham sugerido algumas alterações para poder associar-se à votação daquele documento.  ---------------  

 ---------- A Presidente da AM disse que isso significava, que teriam o quanto antes de fazer chegar as 

respectivas sugestões ao deputado Lobo da Silva, para que ele as pudesse apreciar e incluir no 

documento e este ser apresentado na próxima sessão de dia 26.  ---------------------------------------------------  
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 ---------- Depois deu início à apreciação da Recomendação “Novo Edifício do Tribunal de Sesimbra- 

Doação de Terreno”, apresentada pela bancada do PSD. E cedeu a palavra aos Deputados Municipais.  -  

 ---------- O Deputado Alain Monteiro referiu que a presente recomendação pretendia recuperar os 

terrenos que supostamente tinham sido doados, mas os terrenos não tinham sido doados, continuavam 

na mão da Câmara Municipal. De qualquer maneira gostaria, se assim fosse possível, que a Srª. Vereadora 

Felícia Costa o esclarecesse qual o ponto de situação desta situação em relação ao protocolo. -------------  

 ---------- Cedida a palavra à Vereadora Felícia Costa, esta esclareceu que o terreno estava registado em 

nome do Instituto de Gestão Financeira do Ministério da Justiça. O terreno tinha sido doado através de 

um protocolo assinado na deliberação de Câmara de Julho de 2009. Esse protocolo definia que o 

equipamento devia ser construído no prazo máximo de 5 anos e se essa condição não se verificasse o 

terreno voltaria à posse da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em 2015 quando a Câmara estava já a diligenciar junto do gabinete jurídico de que forma poderia 

avançar para a devolução do terreno, considerando que o prazo estava a terminar e sem nenhum indício 

da obra do Tribunal, tinha sido contactada pelo Conselho de Gestão da Comarca de Setúbal e mais tarde 

pela Presidente do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça. Que colocaram à Câmara a 

vontade de avançar para a construção deste equipamento e pedindo que pudessem prorrogar o prazo 

definido no protocolo. Foi dito ainda que o novo Tribunal poderia albergar outro tipo de valências, para 

além daquelas que o atual Tribunal de Sesimbra comporta, para facilitar a mobilidade das pessoas. ------  

 ---------- Nessa reunião a Câmara disponibilizou-se para avançar com a elaboração dos projetos, ser o 

dono da obra quando a obra avançasse. E depois os encargos financeiros que a Câmara assumiria, quer 

através da elaboração do projecto, quer na fiscalização, ou seja, seriam deduzidos nos encargos que 

eventualmente pudesse haver na passagem do actual Tribunal para a posse da Câmara, dado que estava 

consagrado no protocolo que quando o novo Tribunal estivesse construído, uma vez que Câmara cedeu o 

terreno, o edifício do atual Tribunal passaria para a posse da Câmara. ---------------------------------------------  

 ---------- Nesse sentido, a Câmara Municipal tinha deliberado, no dia 19 de agosto de 2015, a prorrogação 

do prazo por mais 2 anos. Considerando que o Tribunal é uma necessidade para o concelho de Sesimbra, 

e não apenas para o concelho, uma vez que o atual não tem condições e poderá correr-se o risco de 

Sesimbra ficar sem Tribunal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda nessa reunião a Câmara tinha-se disponibilizado para avançar com a elaboração dos 

projetos, ser o dono da obra quando a obra avançasse. E depois os encargos financeiros que a Câmara 

assumiria, quer através da elaboração do projecto, quer na fiscalização, ou seja, ser promotora da própria 
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obra, seriam deduzidos nos encargos que eventualmente pudesse haver na passagem do actual Tribunal 

para a posse da Câmara. Porque estava consagrado no protocolo que quando o novo Tribunal estivesse 

construído, uma vez que Câmara cedeu o terreno, o edifício do atual Tribunal passaria para a posse da 

Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Presentemente estavam à espera que o Instituto de Gestão Financeira avançasse para aquilo que 

supostamente era sua intenção, de avançar com a construção do novo Tribunal o mais rápido possível. Se 

o Instituto de Gestão Financeira não avançasse com a construção do novo Tribunal, se não houver 

nenhum indício nestes 2 anos, então a Câmara Municipal deliberaria a rescisão do protocolo. -------------  

 ---------- O Deputado Manuel José Pereira disse que acrescentava àquilo que a Sr.ª Vice-presidente 

informou, que tem havido afirmações públicas da Srª. Ministra da Justiça, no sentido de ir ver a questão 

da reversão do fecho de alguns tribunais. E julgava que com o trabalho que tinham feito na Assembleia 

Municipal, e não só, a questão de Sesimbra poderia vir a estar em cima da mesa com alguma importância. 

E lembrava-se que o Dr. António Costa na campanha eleitoral tinha estado no Tribunal de Sesimbra, 

portanto admitia que isso fosse uma possibilidade. E quando isso for uma possibilidade, depois destes 

anos todos em que o Tribunal deixou de existir e passou a ser uma secção de proximidade, achava 

sinceramente que não era o momento adequado para essa atitude por parte da Câmara Municipal, 

independentemente daquilo que a Assembleia Municipal viesse a recomendar. --------------------------------  

 ---------- Para o caso da presente recomendação vir a ser votado, julgava que se devia corrigir a palavra 

“dislumbra”, porque pensava que deviam querer dizer “vislumbra”. Era esta a sugestão que deixava. ----  

 ---------- A Presidente da Assembleia disse ao Deputado que não tinha percebido se não concordava com 

o posicionamento que a Câmara estava a ter presentemente.  -------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Manuel José Pereira esclareceu que o que não concordava era com a presente 

recomendação, depois de tudo o que tinham feito era reverter o processo, seria um tiro no pé. -----------  

 ---------- A Presidente da AM perguntou ao Deputado Lobo da Silva, se depois da explicação da Srª. Vice-

presidente pensava que deviam continuar a discussão daquela Recomendação.  -------------------------------  

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que o que tinha levado a bancada do PSD a trazer à Assembleia a 

recomendação, tinha sido uma das últimas intervenções do Sr. Presidente da Câmara quando lhe 

perguntaram pela situação do Tribunal de Sesimbra. Mas tendo em consideração o esclarecimento 

prestado pela Srª. Vice-presidente, não fazia nenhum sentido apresentar aquela recomendação. Portanto 

o PSD retirava a presente recomendação, mas ficavam atentos durante 2 anos a esta matéria e depois 

logo se via qual a atitude que deviam tomar. ------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Presidente da AM solicitou à Srª. Vice-presidente as diligências de fazer chegar à Assembleia a 

deliberação que a Câmara tomou em 19 de agosto de 2015. E também aquilo que foi a correspondência 

do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, no sentido de solicitar o alargamento do 

prazo definido no protocolo para construção do novo Tribunal. Assim a Assembleia Municipal poderia 

ficar ao corrente, para além dos esclarecimentos prestados pela Srª Vice-presidente, de uma forma 

também documental sobre o posicionamento da Câmara Municipal. ----------------------------------------------  

 ---------- Passou depois à apreciação da Moção “Pela Construção do Hospital no Seixal”, cedendo a 

palavra aos deputados municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Manuel José Pereira disse que a bancada do PS concordava com aquele documento 

globalmente, mas ainda assim continuavam a defender que as cidades saudáveis como supostamente 

Sesimbra era e pretendia ser, se fazem muito mais à conta de melhores cuidados de saúde primários e de 

mais investimento nos cuidados de saúde primários do que propiamente nos cuidados hospitalares. No 

entanto consideravam que, nomeadamente, face ao problema das urgências no concelho de Sesimbra, 

naturalmente que ficariam muito melhor servidos com um serviço, ainda que ambulatório, no Seixal. E 

louvavam e saudavam aquela que foi a deliberação da Assembleia da República e aquilo que foi a 

aceitação do Sr. Ministro da Saúde no sentido de que o processo era para avançar. ---------------------------  

 ---------- O Deputado Alain Monteiro referiu que a construção deste equipamento tinha sido interrompida 

pelo Governo anterior, PSD/CDS, era reivindicação antiga das populações do Seixal, desde 2001, já há 

quase 15 anos. Mas de facto Sesimbra não precisa apenas de um Hospital, precisa também de outros 

equipamentos, como o Centro de Saúde que foi construído na Quinta do Conde, mas que infelizmente já 

se tinha verificado que não chega para satisfazer as necessidades da população. E também em Sesimbra, 

porque todos conheciam o historial sobre o atendimento no centro de saúde. De qualquer das maneiras e 

para terminar, esta tinha sido uma luta dos autarcas, das populações, das comissões utentes, e 

esperavam agora que chegasse a bom porto. Julgava também que era de enaltecer todo o papel que a 

Câmara de Sesimbra teve, não só na questão do hospital, mas também no que diz respeito ao Centro de 

Saúde, quer da Quinta do Conde, quer de Sesimbra.  -------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado José Guerra referiu que os hospitais no concelho de Almada, e outros, estão 

sobrelotados porque não existem estruturas intermédias. Sesimbra e Quinta do Conde deviam ter 

Centros de Saúde com serviço de permanência 365 dias por ano, que evitava que as pessoas entupissem 

as urgências e estivessem horas e horas de espera. E isso com o Hospital do Montijo, com o Hospital do 

Barreiro, com o Hospital de Almada, podia funcionar muito bem sem o Hospital do Seixal. Mas como não 
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estava a ver um investimento tão grande na saúde, nem que nos próximos tempos os Centros de Saúde 

estivessem a funcionar 24 horas por dia, ia votar favoravelmente a presente moção. -------------------------  

 ---------- O Deputado Lobo da Silva esclareceu, que quando o Governo do PSD/CDS tomou conta do País, 

há 4 anos atrás, em termos de saúde aquilo que se teve que fazer foi pagar aos fornecedores, cuja dívida 

ascendia a mais de 3 mil milhões de euros, essa foi a prioridade. Não obstante também ser reconhecido 

que o Hospital do Seixal fazia falta. E para que a bancada do PSD pudesse votar favoravelmente a 

presente moção, se a bancada da CDU entendesse, sugeriam que fosse retirado do 2º parágrafo “… pelo 

anterior governo PSD-CDS como resultado das políticas de desinvestimento e desmantelamento do Serviço 

Nacional de Saúde”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM cedeu a palavra ao Deputado Miguel Ribeiro que citou que mais que se 

construir novas unidades hospitalares, achavam que se devia privilegiar o reforço da qualidade das que 

existem. Podiam ter 50 ou 100 hospitais, mas se todos tiverem um nível de qualidade paupérrimo não 

seria por aí que iriam resolver as necessidades das populações. De qualquer forma saudavam a 

construção do novo Hospital pela proximidade maior que tem a Sesimbra, mas reforçando a questão de 

que a qualidade dos serviços prestados devia vir em primeiro lugar.  -----------------------------------------------  

 ---------- Depois a Presidente da AM questionou os proponentes da moção sobre a questão colocada pelo 

deputado Lobo da Silva relativamente ao texto do 2º parágrafo. ----------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Alain Monteiro referiu que era importante a Moção ser aprovada por unanimidade, 

daí abancada da CDU ir ao ponto de ir ao encontro de metade daquilo que o PSD queria, se o PSD fosse 

ao encontro da outra metade ficariam todos satisfeitos.  --------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Lobo da Silva referiu que estava tudo dito pela bancada da CDU, pela intervenção do 

Deputado Alain não iam ao encontro daquilo que a bancada do PSD tinha proposto. Como tal deduziam 

que não retiravam. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM disse que se bem tinha entendido, a CDU retirava parte do parágrafo, o PSD 

ou era tudo, ou nada, como é que ficavam?  ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Lobo da Silva citou que a bancada do PSD não tinha mais nada a dizer.  ---------------  

 ---------- Então a Presidente da AM colocou à votação a Moção “Pela Construção do Hospital no Seixal”.  

 ---------- A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com 21 votos a favor (13 da CDU, 5 do PS, 2 do 

MSU e 1 do BE) e 2 abstenções do PSD/CDS-PP, a Moção “Pela Construção do Hospital no Seixal”, que se 

transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- “No passado dia 18 de dezembro foi aprovado na Assembleia da República com os votos a favor 

do PCP, PEV, PS, BE e PAN, a construção do Hospital do Seixal.  ------------------------------------------------------  

 ---------- Pouco mais de 6 ano após a assinatura em 26 de agosto de 2009 de um acordo Estratégico de 

Colaboração para a construção do novo hospital Localizado no Concelho do Seixal entre o Ministério da 

Saúde e a Câmara Municipal do Seixal e que deveria estar concluído em 2012, o mesmo vai agora ser 

retomado. Importa relembrar que este processo foi bruscamente interrompido em 2011 pelo anterior 

governo PSD-CDS como resultado das políticas de desinvestimento e desmantelamento do Serviço 

Nacional de Saúde.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No acordo celebrado em 2009 pode-se ler “o Ministério da Saúde pretende instalar no concelho 

do Seixal um hospital, integrado no Serviço Nacional de Saúde (SNS), que irá permitir racionalizar a oferta 

de cuidados de saúde na península de Setúbal, nomeadamente nos concelhos de Almada, Seixal e 

Sesimbra através de uma oferta articulada de excelência, organizada em função das aspirações de um 

SNS moderno, flexível, eficiente e efetivamente ajustado às necessidades das populações”. -----------------  

 ---------- Volvidos estes anos, estes pressupostos não são apenas atuais como se reforçam pela sua 

premente necessidade. A falta de meios e equipamentos de saúde na península de setúbal onde sobressai 

a insuficiente capacidade de resposta do Hospital Garcia de Orta bem como a não construção do hospital 

no concelho do seixal tem significado um prejuízo grande para doentes e população da região. As 

urgências do hospital Garcia de Orta, em Almada, encontram-se em “absoluta sobrecarga”, uma vez que 

este hospital foi construído a pensar numa população de 150 mil habitantes, mas que tem tido nos 

últimos anos uma área de influência que corresponde a 450 mil pessoas, obrigando os utentes a períodos 

de espera muito prolongados apesar do esforço e profissionalismo de todos os técnicos de saúde. Lembra-

se que neste momento, a península de Setúbal tem menos 1300 camas hospitalares (4 por cento abaixo 

da média nacional) e 745 médicos (47 por cento abaixo da média nacional) em relação à média nacional. 

 ---------- No caso de Sesimbra, qualquer aglomerado do concelho passa a ficar a menos de 20 quilómetros 

do novo hospital quando atualmente há localidades do concelho a 40 quilómetros do hospital de 

referência, em Setúbal. Os utentes de Sesimbra terão, deste modo, uma resposta mais célere nas 

consultas de especialidade e no ambulatório. Para além disso, o Hospital do Seixal compensa 

parcialmente a ausência de um Serviço de Urgências Básico em Sesimbra, que apesar de todos os esforços 

da autarquia nunca foi concretizado pelo ministério da saúde. -------------------------------------------------------  

 ---------- Mas esta não foi uma luta fácil e requereu a mobilização das populações de Sesimbra, Almada e 

Seixal, assim como das comissões de utentes e dos autarcas destes 3 concelhos. Quanto aos sesimbrenses, 
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destacamos a sua perseverança e determinação assim como o esforço feito pelos autarcas do município, 

pelas suas posições e ações desenvolvidas desde o primeiro instante. ----------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos da Assembleia Municipal de Sesimbra reiteram também as posições anteriormente 

assumidas em defesa da construção do Hospital no Seixal, sendo que a decisão tomada na Assembleia da 

República é o reconhecimento das graves lacunas que há vários anos atingem a população da Península 

de Setúbal mas em particular dos concelhos de Almada, Seixal e Sesimbra e que têm sido veementemente 

denunciadas por comissões de utentes e autarcas, tanto nas várias reuniões com responsáveis do 

ministério da saúde, como nas inúmeras ações públicas realizadas. -------------------------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal de Sesimbra reunida em sessão ordinária em 12 de fevereiro de 2016 

delibera: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Apelar à participação da população e utentes de saúde nas diversas iniciativas que irão ser 

realizadas ao longo do ano respeitante a construção do hospital no seixal onde o ponto alto será a já 

tradicional festa de natal, denominada de Natal do Hospital no Seixal a realizar no mês de dezembro; ---  

 ---------- Saudar a decisão assumida pelos deputados do PCP, PEV, PS, BE e PAN na Assembleia da 

República no que concerne à concretização da construção do Hospital do Seixal; -------------------------------  

 ---------- Saudar a decisão assumidas pelos mesmos deputados na Assembleia da República de reforço aos 

cuidados primários de saúde no Distrito de Setúbal; ---------------------------------------------------------------------  --  

Saudar a população e as comissões de utentes de Sesimbra, Almada e Seixal que há cerca de quinze anos 

encetaram uma justa reivindicação que deverá ser concretizada a curto prazo; ---------------------------------  --  

Saudar os autarcas de Sesimbra, Seixal e Almada que desde a primeira hora se empenharam com vista à 

construção do Hospital no Seixal. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

  --------- Dar conhecimento desta Moção: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Presidente da República; Presidente da Assembleia da República; Primeiro-ministro; Grupos 

Parlamentares da Assembleia da República; Assembleias e Câmaras Municipais de Almada e Seixal; 

Câmara Municipal de Sesimbra; Juntas e Assembleias de Freguesia do concelho de Sesimbra, Almada e 

Seixal; Comunicação Social Local e Regional.” -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da Assembleia Municipal questionou se havia Declarações de Voto a apresentar.   

 ---------- O Deputado Lobo da Silva apresentou, em nome da bancada do PSD, a seguinte Declaração de 

Voto: “O nosso sentido de voto não vai contra à construção do Hospital no Seixal, mas sim pela 

linguagem “useira e vezeira” a que a CDU já nos habituou”.  ---------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM passou à apreciação da Moção “Em defesa do Serviço Nacional de Saúde”. --  
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 ---------- Informou que tinham sido feitas algumas alterações, que tinham sido aceites pelo proponente, 

quase que diria parcelar, porque nuns aspectos sim, noutras nem tanto, daí que só no fim da tarde do 

presente dia tivesse sido possível chegar à conclusão final do documento. De qualquer forma tinha sido 

colocada na PAMS e esperava que os deputados tivessem tido a oportunidade de ler a versão final. -----  

 ---------- Cedeu a palavra aos Deputados aos Deputados Municipais.  -----------------------------------------------  --  -   

 ---------- O Deputado Manuel José Pereira disse que o Deputado do Bloco de Esquerda tinha aceitado 

duas sugestões de alteração da bancada do PS e não tinha aceitado a terceira. Mas a discordância da sua 

bancada não era de fundo, era mais porque achavam que se fosse a Assembleia da República, enfim, 

podiam ir ao pormenor de pedir ao Governo que não faça contratos de inserção de emprego para o 

serviço nacional de saúde, sendo uma Assembleia Municipal parecia-lhes ser um pouco pormenorizado. 

No entanto não seria por isso que deixavam de concordar com a moção e iam votar favoravelmente. ---  

 ---------- O Deputado José Guerra disse que de facto não eram a Assembleia da República, nem sabiam se 

os Grupos Parlamentares e o Ministério da Saúde liam este tipo de moções que lhes são enviadas pelas 

várias Assembleias Municipais do País. Mas tinha achado importante manter aquele parágrafo e que não 

dizia respeito só ao serviço nacional de saúde como também às IPSS, porque era importante mostrarem 

que se devia acabar com a precariedade nestes serviços do Estado.    ----------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Miguel Ribeiro referiu que o MSU achava importante que a moção fosse aprovada 

por unanimidade. Contudo não podiam deixar de tecer algumas considerações no que dizia respeito a 

certas expressões que eram utilizadas e nas quais não se reviam. Aliás, nos emails que tinham sido 

trocados já tinha sido referido que a moção era demasiado emocional, ele acrescentaria que era 

demasiado fatalista. “É imperioso travar este processo de destruição do Serviço Nacional de Saúde” era 

fatalista demais. Era verdade que tinha havido desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, mas 

também tinha havido desinvestimento noutros sectores essenciais, como por exemplo na educação. E 

podiam construir moções, na defesa da educação, na defesa da justiça. Não queriam desvalorizar a 

moção que tinha um conteúdo importante, mas deixavam claro que a fariam de outra maneira. E só a 

título de exemplo, “Travar a destruição em curso e salvar o SNS é uma missão crucial para a qual todos 

estamos convocados. Para que a austeridade deixe de matar”, são expressões levadas ao exagero. ------  

 ---------- Portanto eram estas considerações, mas no essencial concordavam com a moção.   ----------------  

 ---------- A Deputada Ana Paula Gato disse que a moção podia ser emocional, mas a verdade era que 

aquilo que foi feito no Serviço Nacional de Saúde (SNS) matou mesmo. E só quem trabalha nas urgências, 

nos Hospitais do SNS, nos serviços de saúde de cuidados primários, etc., é que sabem o quanto foram 
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maus estes últimos anos para os seus profissionais e principalmente para as pessoas que precisaram de 

recorrer ao SNS, porque a saúde era um bem para todos. E quando se está numa situação de debilidade, 

quando se está velho, quando se está muito doente, estas coisas matam mesmo.  -----------------------------  

 ---------- Terminadas as intervenções, a Presidente da AM colocou a moção à votação. -----------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com 21 votos a favor, (13 da CDU, 5 do PS, 2 do 

MSU e 1 do BE) e 2 abstenções do PSD/CDS-PP, a Moção “Em defesa do Serviço Nacional de Saúde” que 

se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Há 42 anos, a esperança média de vida em Portugal era 64 anos para os homens e de 70,3 anos 

para as mulheres; atualmente é de 76,7 anos para homens e 82,6 anos para as mulheres, o que 

representa um aumento de quase 20,0% para os homens e de cerca de 18,0% para as mulheres. ----------  

 ---------- Há 42 anos, a taxa de mortalidade infantil indicava que por cada mil crianças nascidas em 

Portugal 55 não completavam o primeiro ano de vida; atualmente, por cada mil nascimentos apenas 3 

não sobrevivem ao primeiro ano de vida. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em 42 anos, deixou de se dizer “tive 5 filhos mas só vingaram dois”. Em 42 anos, quebrou-se o 

ciclo da pobreza e da doença. Em 42 anos, conseguiu-se acabar com a indignidade de pessoas doentes 

não se tratarem por não terem acesso a cuidados de saúde nem meios para o pagar. Os 42 anos de 

democracia permitiram construir um serviço nacional de saúde (SNS) garantindo cuidados de saúde 

primários e hospitalares a todas as pessoas, disseminando no território hospitais e centros de saúde, 

assegurando a equidade no acesso e garantindo o acesso a cuidados médicos a todas as pessoas, a título 

universal, geral e gratuito.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para implementar a sua missão, o SNS é financiado através do Orçamento de Estado. Como se 

compreende, é necessário que o orçamento atribuído ao SNS lhe permita assegurar as suas funções. Ao 

longo dos últimos quatro anos, o Governo PSD/CDS fez o orçamento do SNS recuar dez anos: em 2015 foi 

de 7,8 mil milhões, ao nível das dotações de 2005/2006. Entre 2010 e 2014, a despesa pública total com a 

saúde reduziu-se 5,5 mil milhões de euros. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No entanto, o setor privado cresceu fulgurosamente graças ao Estado: entre 2010 e 2014, os 

pagamentos do Estado aos grupos privados aumentaram de 160 para 427 milhões (note-se que mais de 

um terço da faturação dos grupos privados é assegurada por pagamentos da ADSE e convenções com o 

Estado). O Orçamento do Estado para 2015 destinou 417 milhões para as parcerias público-privadas (PPP) 

na saúde e reservou 1200 milhões de euros para aquisição de serviços através de contratação externa. -  
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 ---------- São escolhas, é verdade. E o Governo PSD/CDS fez escolhas: pela austeridade, pelo apoio ao setor 

privado, pelo corte no setor público. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Consequentemente, as dificuldades do SNS avolumaram-se ao ponto de se registar falta dos mais 

simples materiais (como luvas ou batas) ou das terapêuticas mais caras (como medicamentos oncológicos 

ou biológicos); os tempos de espera nas urgências atingiram limites impossíveis de aceitar e, a falta de 

recursos para reparar ou renovar equipamentos ou instalações tornou-se evidente.  --------------------------  

 ---------- Tudo isto perante equipas de profissionais levadas ao limite da exaustão, desfalcadas por falta de 

médicos, enfermeiros, técnicos e outros profissionais de saúde. A desmotivação tomou conta dos 

profissionais, desrespeitados nos seus direitos e carreiras, mal remunerados, sujeitos a enormes cargas de 

trabalho, prejudicados nos períodos de descanso impostos pela própria lei, limitados na sua realização 

profissional, sujeitos à incerteza da precariedade e - quantas vezes - usados como bodes expiatórios e 

culpados por falhas e problemas provocados pelas decisões das administrações ou próprio governo. -----  

 ---------- Os utentes depararam-se com taxas moderadoras que se transformaram em copagamentos, 

meios complementares de diagnóstico a atingirem valores absurdos, impossibilidade de dar continuidade 

a tratamentos por não poder pagar o transporte, tratamentos e cirurgias desmarcados por falta de 

material...  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sucederam-se os alertas dando nota das dificuldades do SNS. ---------------------------------------------  

 ---------- Sucederam-se as evidências de que não era possível fazer mais com menos. Sucederam-se as 

provas de que a austeridade estava a degradar a qualidade e o acesso do SNS. ---------------------------------  

 ---------- E sucederam-se as desvalorizações destes mesmos alertas pelo governo PSD/CDS. ------------------  

 ---------- Até que, da pior forma, deixou de ser possível ignorar que a austeridade mata. ----------------------  

 ---------- Por tudo isto, é imperativo travar este processo de destruição do SNS. ----------------------------------  

 ---------- É absolutamente fundamental assegurar que o SNS tem as condições orçamentais necessárias ao 

seu normal funcionamento e, para tal, é necessário aumentar o financiamento; um orçamento de 8,5% do 

Produto Interno Bruto PIB (hoje 5,9%, para uma média OCDE de 9,3%, tendo sido de 6,7% em 2012) 

permitiria o normal funcionamento do SNS. Este orçamento permitiria também por no terreno medidas 

determinantes como (i) a criação de um Fundo Especial para a Inovação Terapêutica, reduzindo nos 

orçamentos hospitalares o custo dos medicamentos inovadores, (ii) uma nova e efetiva política de 

promoção da saúde e prevenção da doença e (iii) investir na construção prioritária dos novos hospitais, no 

alargamento da rede pública de cuidados continuados e na implementação da rede nacional oncológica.--  
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 ---------- Os desafios que o SNS enfrenta são imensos. Travar a destruição em curso e salvar o SNS é uma 

missão crucial para a qual todos estamos convocados. Para que a austeridade deixe de matar. ------------  

 ---------- Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Sesimbra reunida em 12 de Fevereiro de 2016, delibera: -  

 ---------- 1.Solicitar que o Governo reforce o financiamento do SNS por via do orçamento; ---------------------  

 ---------- 2.Solicitar ao governo o investimento público Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

(RNCCI); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3.Solicitar ao Governo que regularize a situação contratual de todas/os as/os trabalhadoras/es 

que exercem funções no SNS; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4.Solicitar ao governo que se abstenha de colocar trabalhadoras/es no SNS ao abrigo de contratos 

de emprego inserção (CEI) e contratos de emprego inserção + (CEI+);  ----------------------------------------------  

 ---------- 5.Solicitar que sejam tomadas as medidas necessárias para garantir médico de família a todas as 

pessoas inscritas nas unidades de cuidados de saúde primários; -----------------------------------------------------  

 ---------- 6.Remeter esta deliberação aos órgãos de soberania, ao Primeiro-ministro, ao Ministério da 

Saúde, aos grupos parlamentares representados na Assembleia da República e à Comissão Parlamentar 

de Saúde.”  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da Assembleia Municipal perguntou se haviam Declarações de Voto para 

apresentar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Lobo da Silva apresentou em nome do PSD a seguinte Declaração de Voto: ---------  

 ---------- “Não estamos de acordo em acabar com o Serviço Nacional de Saúde. Estamos de acordo que ele 

continue, é um bem essencial, faz falta à população, tem que ser mais bem remunerado, tem que ter 

melhores equipamentos. Mas este tipo de linguagem que o Bloco de Esquerda utiliza deixa-nos 

completamente apavorados. Portanto não podemos votar favoravelmente, por muito que isso nos custe, 

pela linguagem utilizada. Mas é a linguagem que o BE utiliza, que tem nas suas fileiras pessoas que só 

têm este tipo de linguagem e que nos leva a não votar favoravelmente esta moção.” -------------------------  

 ---------- O Deputado Miguel Ribeiro apresentou em nome do MSU a seguinte Declaração de Voto: ------  

 ---------- “Não nos revemos em algumas expressões que são utilizadas na moção, embora concordemos 

com os seus principais fundamentos. E deixar aqui claro que quando referimos o parágrafo “Travar a 

destruição em curso e salvar o SNS é uma missão crucial para a qual todos estamos convocados. Para que 

a austeridade deixe de matar”, nós diríamos isto de outra forma. É claro que não sendo prestados 

cuidados adequados de saúde a pessoas que necessitam, o resultado pode ser mesmo.” --------------------  
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 ---------- O Deputado Alain Monteiro apresentou em nome da CDU a sequente Declaração de Voto:  

 ---------- “Votamos favoravelmente a moção apresentada pelo bloco de esquerda por concordar com o seu 

teor. Quanto ao vocabulário utilizado, consideramo-lo duro, mas a realidade foi ainda mais dura.” -------  

 ---------- A Presidente da AM deu início ao “PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AOS CIDADÃOS”. ------  

 ---------- Mas neste período nenhum cidadão pretendeu intervir. ----------------------------------------------------  

 ---------- Depois foi dado início ao “PERÍODO DA ORDEM DO DIA” ----------------------------------------------------  

 ---------- 1º Ponto “Apreciação da Atividade Municipal”-----------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM cedeu a palavra à Vice-presidente da Câmara que referiu, tendo em conta o 

adiantado da hora, que não faria nenhuma apreciação e aguardaria para responder às questões que os 

deputados quisessem colocar, apenas queria referir que esta atividade compreendia o período de 

novembro de 2015 até janeiro de 2016, marcado principalmente com as festividades do Natal e do Ano 

Novo e com as atividades dos Vereadores.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM cedeu a palavra aos Deputados Municipais para colocarem as suas questões. --  

 ---------- O Deputado Manuel Barros perguntou, uma vez que os trabalhos da AUGI 24 estavam quase 

concluídos, qual seria o próximo passo. Relembrou que a AUGI tinha quase mil proprietários, que pagam 

IMI desde 2006, cada um paga mais ou menos 250 euros, que multiplicado por 10 anos já era bastante 

dinheiro que tinha sido encaixado. Portanto gostaria de saber a situação deste projeto. ----------------------  

 ---------- O Deputado João Rodrigues perguntou, face à alteração do Governo, se tinha havido alguma 

evolução, ou se havia perspectivas, para a concretização da cedência da ala norte do Santuário do Cabo 

Espichel. Tinha sido feito uma análise correspondente às diversas fases do processo e o custo de 

construção por m2 variava bastante em função das fases e das zonas de construção. Por exemplo, a ala 

norte são 700 euros/m2. A outra parte da ala norte, que inclui a Casa da Ópera e as ruínas existentes à 

volta, a zona “A” são 700 euros/m2, a zona “B” são 1200 euros/m2. E depois a ala sul, que era a 4ª fase, 

que estava remetida para 2025, são 500 euros/m2. Parecia-lhe que havia alguma desproporção. Talvez 

naquele dia não fosse oportuno, mas quando fosse possível gostariam de saber a razão daquela 

divergência tão grande de valores. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Gostariam também de saber qual o ponto de situação que o executivo fazia dos festejos do 

carnaval, quer em número de visitantes, quer em impacto de atividades.  -----------------------------------------  

 ---------- Questionou sobre a falta de luz pública, a partir de determinada hora, na Azóia, não sabia se era 

uma opção, ou se era uma situação anómala, para isso acontecer. --------------------------------------------------  
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 ---------- Depois disse à Srª. Presidente da AM que só no âmbito das sessões é que os Deputados recebiam 

a listagem do expediente enviado à assembleia, o que nem sempre permitia uma opção de atuação 

atempada face às comunicações recebidas. Gostaria de saber se era possível ter acesso direto e 

sistemático, ou informação semanal, do expediente que era recebido.  --------------------------------------------  

 ---------- Também tinham deixado de receber por correio electrónico a informação sobre as atividades 

desportivas e culturais, bem como as notícias sobre o concelho, que eram publicadas nos jornais locais e 

regionais, o chamado clipping. Não sabia também se era uma opção, mas o que era certo é que tinham 

deixado de receber essa informação. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Rui João disse que as suas questões prendiam-se com actividades ocorrido 

recentemente. A primeira o réveillon e o lamentável trabalho que uma cadeia de televisão tinha feito. 

Sabiam que a Câmara Municipal tinha enviado um ofício a solicitar esclarecimentos à SIC sobre esse 

trabalho. Portanto gostaria de saber qual foi a resposta que foi dada à autarquia. ------------------------------  

 ---------- A segunda questão era sobre o carnaval. Gostariam de saber qual o balanço que a Câmara 

Municipal fazia sobre este evento. E a sua questão também se prendia com o seguinte: Era sabido, que 

algumas escolas de samba levam alguns elementos que não poderão ser considerados sambistas, não 

estava em causa o trabalho que era apresentado, nem estava em causa a qualidade e aquilo que iam 

fazer durante o desfile, mas gostariam de saber, uma vez que é dado um subsídio por cada sambista, se 

esses elementos que vão no desfile mas não são sambistas, contam como tal ou não. Porque de facto ir 

vestido com uma t-shirt e uma tanga, não era a mesma coisa que ir vestido com um fato da escola de 

samba. Gostaria de saber se esse subsídio era dado da mesma forma. ----------------------------------------------  

 ---------- Quanto ao projeto de resolução apresentado pelo PSD, na Assembleia da República, no dia 

anterior, em determinado parágrafo referia que na área da educação o Governo anterior tinha garantido 

uma verba para a construção da nova Escola Navegador Rodrigues Soromenho, em Sesimbra, 

considerando essa obra prioritária para o ano seguinte. Gostariam de saber se a Srª. Vereadora Felícia 

Costa tinha algum dado concreto sobre esta questão ou se havia ali algum engano. Pessoalmente achava 

que devia ter havido engano, quer no nome da escola, quer no concelho, porque a Assembleia Municipal 

não tinha conhecimento oficial de ter sido incluído em orçamento verba alguma para a construção da 

escola, que não seria construção seria recuperação da Escola Navegador Rodrigues Soromenho. -----------  

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que o Sr. Presidente da Câmara não estava, mas certamente a 

Srª. Vice-presidente saberia responder aquilo que estava a ser feito na escola referida pelo Deputado Rui 

João. Porque aquilo que tinha ficado acordado e disponibilizado pela Câmara, na pessoa do Sr. 
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Presidente, que teve um papel fundamental nesta matéria, juntamente com o Sr. Deputado Bruno 

Vitorino do PSD, nas últimas reuniões, era que iria ficar comtemplado no Orçamento de Estado um valor 

para a Escola Navegador Rodrigues Soromenho. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Depois gostaria de saber que evolução teve o Cabo Espichel nestes dois meses de Governo. 

Porque a questão do Cabo Espichel esteve mesmo no precipício, só não foi por razões que naquele 

momento não queria ali focar. Mas teria todo o gosto de dar alguns esclarecimentos se quisessem falar 

sobre isso. Portanto gostaria que a Srª. Vice-presidente os informasse daquilo que foi feito. -----------------  

 ---------- Em relação ao Carnaval disse que mais uma vez marcou pontos, bastava ver as pessoas que se 

tinham deslocado para ver o desfile do Carnaval, nomeadamente a Sesimbra. Tinham tido a sorte da 

comunicação social nacional ter feito uma reportagem, em que não começou pelos pistoleiros da Quinta 

do Conde e acabou pelos bêbados de Sesimbra, como tinha feito a SIC no ano anterior. Mas também 

saudava o desfile de carnaval da Quinta do Conde, que cada ano que passava tinha mais pessoas a aderir 

e que começava a ser também uma marca na freguesia. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Solicitou à Srª Vice-presidente lhes dissesse quais as alterações que tinham sido feitas ao 

Regulamento Municipal do Parque de Campismo do Forte do Cavalo. ----------------------------------------------  

 ---------- Disse à Srª. Vice-presidente que no presente relatório de falava da piscina de Sesimbra, sobre as 

receitas e as despesas, mas pensava que era uma matéria que tinham que falar novamente.  ---------------  

 ---------- Referiu que estava mencionado no relatório uma reunião da Srª vereadora com representantes 

da Direção Comercial da EUREST, sobre a cessação de contrato. Gostaria de saber o que se tinha passado.--  

 ---------- Por último, disse que gostaria de realçar, em termos de acidentes de trabalho, no mesmo período 

análogo do ano anterior, tinha havido 25 e presentemente 14, uma redução quase de 50% e ainda bem.  

 ---------- O Deputado Manuel José Pereira citou uma reunião da Srª. Vice-presidente sobre a recolocação 

de refugiados na Península de Setúbal. Gostaria de ter alguma informação sobre isso.  ------------------------  

 ---------- A propósito da cessação da exploração do Parque de Campismo da Maçã, disse que tinha 

recebido uns documentos, via Partido Socialista, do Clube de Campismo de Almada que estavam 

descontentes com a situação. Pensava que se podia discutir ali um bocadinho sobre isso. --------------------  

 ---------- Quanto ao Gabinete de Estudos e Candidaturas, referia 5 a 6 milhões de euros de fundos para o 

novo quadro, gostaria de saber se na perspectiva da Câmara isso era bom ou mau. ----------------------------  

 ---------- Depois disse que queria apelar ao colega Rui João, como representante dos Verdes, a retirada de 

pendões e cartazes da propaganda eleitoral para o Presidente da República, que ainda andavam pelo 

concelho, que o tornava muito feio e com uma poluição ambiental que não agradava a ninguém. ---------  
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 ---------- Perguntou se tinha funcionado bem o transporte para a assembleia de voto de Santana. ----------  

 ---------- Informou que tinha enviado naquele dia um email ao Sr. Presidente da Câmara, com 

conhecimento à Srª. Presidente da Assembleia, sobre uma Audição que ia haver na próxima terça-feira 

pela Comissão respectiva na Assembleia da República, pensava até que tinha havido iniciativas 

legislativas do Partido Comunista, sobre a renda apoiada. Pensava que na ausência de associações de 

moradores, ou de bairros sociais, poderia ser útil algum técnico da Câmara estar presente na audição 

parlamentar, porque seguramente eram assuntos que também interessam a Sesimbra. ----------------------  

 ---------- Por último citou, a propósito do Sr. Presidente da Câmara ter dado um dossier sobre a Variante 

ao Porto, à Srª. Ministra do Mar, e que também tinha sido remetido aos deputados da assembleia, que 

tinha sugerido que na visita que iriam fazer ao concelho pudessem de certa forma percorrer o percurso 

que se propunha para a Variante, para terem uma noção mais exata do percurso viável. ---------------------   

 ---------- O Deputado Miguel Ribeiro disse que tinha apenas duas questões, uma dizia respeito à visita que 

a Srª. Ministra do Mar e o Sr. Secretário de Estado das Pescas fizeram ao Porto de Sesimbra, e outros 

equipamentos, e em que foi entregue o dossier referente à Variante Carrasqueira/Porto de Abrigo. E para 

além daquilo que tinha sugerido o deputado Manuel José Pereira, gostaria de saber se tinha sido 

combinado com estas entidades no que dizia respeito ao estudo deste assunto e aquilo que se seguiria. 

 ---------- Gostaria ainda de questionar, e tinha a ver com algumas queixas que alguns dos munícipes da 

Quinta do Conde lhes tinham feito chegar, e não sabiam se tinha algum fundo de verdade, sobre um 

eventual transtorno no serviço ambulatório que era prestado aos quintacondenses. E aquilo que lhes 

tinha sido transmitido, foi que em algumas circunstâncias quando eram chamadas ambulâncias, não era 

as ambulâncias dos Bombeiros da Quinta do Conde, mas ambulâncias do Barreiro, ou de Setúbal, que 

demoravam mais tempo no trajeto. Gostaria de saber algum esclarecimento sobre esta matéria. ----------  

 ---------- A Presidente da Assembleia disse que lhe permitissem, enquanto a Srª. Vice-presidente 

preparava as respostas para as questões que foram colocadas, que desse os esclarecimentos às questões 

colocadas pelo Deputado João Rodrigues que diziam respeito à Assembleia Municipal.  -----------------------  

 ---------- Quanto à listagem do expediente disse que ia ver com o serviço de apoio, mas parecia-lhe difícil 

ser enviada semanalmente. No entanto iam estudar e ver a melhor maneira para criar uma rotina mais 

próxima e não ser apenas coincidente com as sessões da Assembleia Municipal. --------------------------------  

 ---------- Sobre a informação das atividades desportivas esclareceu, que como não tem sido enviado à 

Assembleia também não era enviado aos deputados. Como sabiam, a maioria dos deputados, senão a 

totalidade, tinham conhecimento de quase toda a correspondência que a Assembleia Municipal recebe. 
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De um modo geral havia sempre a sua sensibilidade para dar conhecimento à Comissão de Líderes e às 

vezes aos Coordenadores das Comissões. E era caso para dizer, os Coordenadores numa visão 

descentralizada poderiam fazer esse trabalho com os restantes elementos da Comissão, ou não. Mas 

pensava que esse trabalho também competia ao Coordenador. De qualquer modo queria sublinhar, que 

lhe parecia sempre importante que todos os deputados tivessem conhecimento e sempre que alguém 

solicitava alguma documentação, de um modo geral era sempre enviada para conhecimento de todos. --  

 ---------- Relativamente ao Clipping informou que tinham feito uma opção ao nível da Comissão de Líderes, 

porque se tornava demasiado maçudo enviar por email toda a correspondência. Como entendiam que 

era importante que os deputados tivessem conhecimento daquilo que era de facto importante 

relacionado com o município, tinham entendido colocar essa informação na PAMS, diria que 

presentemente a PAMS era a prateleira de todos os deputados, assim a quisessem consultar.  --------------  

 ---------- Depois a Presidente da Assembleia deu a palavra à Vice-presidente da Câmara Municipal para 

esclarecer as questões colocadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Vice-presidente começou por esclarecer em relação ao Cabo Espichel, que a única evolução 

que tinha havido, entre a Câmara Municipal e à Direção Geral de Tesouro, que é quem tutela o 

património do Estado, tinha sido um email enviado à Câmara, na semana anterior, pelo ainda Vice-

presidente, Dr. Bernardo Alabaça, com quem a Câmara tem negociado nos últimos anos. Nesse email era 

transmitido, que tinha havido várias reuniões, que estavam presentemente em conversações com a 

Confraria, que havia um projeto antigo da DGM que seria recuperado, que já estavam em negociação 

com a Confraria nesse sentido e portanto dando a atender que será a Administração Central que se 

propõe avançar para a recuperação.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta informação tinha sido uma grande surpresa e o Sr. Presidente da Câmara tinha respondido 

nesse sentido dizendo, que tinha ficado bastante surpreendido com esta solução, que nunca tinha sido 

discutida, mas de qualquer forma o que lhes interessava era que que o Cabo Espichel fosse recuperado, 

mas gostaria que fosse marcada uma reunião e propunha algumas datas.  ----------------------------------------  

 ---------- Até aquele momento ainda não tinham resposta do Dr. Bernardo Alabaça se concordava com 

alguma das datas, ou propunha outra, para a reunião. Portanto aguardavam por essa reunião para 

perceber que negociações eram essas com a Confraria, o que é que a Direção Geral do Tesouro se 

propunha fazer e se era o Estado que ia avançar para a recuperação ou havia outra intenção. ---------------  

 ---------- Depois disse ao Deputado João Rodrigues que naquele momento não estava em condições de 

responder porque é que havia valores diferenciados em relação às várias áreas.  --------------------------------  



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº28  – Mandato 2013-2017 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 39 de 47 

 

 

 ---------- Em relação à Escola Básica Navegador Rodrigues Soromenho (EBNRS) disse que a única 

informação que tinham, dada numa reunião da Área Metropolitana de Lisboa, onde estavam vários 

Presidentes de Câmara, era de uma suposta verba para a reconstrução e requalificação da escola. E tinha 

sido dito também que estaria disponível uma candidatura no âmbito do POR 2020 – Programa 

Operacional Regional, e que a DGEstE – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares teria indicado 2 

escolas, o Conservatório de Lisboa e a Escola Básica Navegador Rodrigues Soromenho. Posteriormente 

essa informação também lhe foi dada pelo Dr. José Alberto, que teria indicado como prioritária a 

recuperação da Escola Básica Navegador Rodrigues Soromenho. -----------------------------------------------------  

 ---------- Naquele momento o que sabiam era que o Dr. José Alberto já não estava na DGEstE e que a 

própria DGEstE não sabia bem que verba estaria afecta às obras da Escola Navegador Rodrigues 

Soromenho. Aliás, não havia nenhuma definição oficial de como é que seria gasta a verba que estava 

reservada para as intervenções no Parque Escolar da Área Metropolitana de Lisboa. Na verdade nem 

sabiam se seria para o Conservatório de Lisboa, se para a Escola Básica Navegador Rodrigues Soromenho, 

ou para outra escola qualquer. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Presentemente tinham solicitado uma reunião ao novo titular da DGEstE, para perceberem quais 

as indicações prioritárias que tinha para as intervenções com as verbas do novo quadro comunitário, 

porque ninguém sabia esclarecer se a verba era para Escola Navegador Rodrigues Soromenho, que era 

considerada uma escola prioritária para intervenção por parte do Ministério da Educação. ------------------  

 ---------- Quanto ao desfile de Carnaval, a Vice-presidente disse que não tinham identificado com rigor o 

número de pessoas que estiveram em Sesimbra, era quase impossível essa avaliação. Mas a informação 

que tinham, quer da restauração, quer dos hotéis, e que estes estiveram cheios e estiveram cheios por 

vários turnos. Tinham tido a sorte de não ter chovido, Sesimbra não teve que cancelar o corso à 

semelhança de outros municípios. Teve muita gente em Sesimbra, havia filas para se chegar cá e 

curiosamente houve problemas de estacionamento. No entanto quando chegou a Sesimbra, às 13H00, 

estacionou no Parque da Califórnia e havia muitos lugares, mas as pessoas procuravam outras soluções 

mais económicas. Portanto podia dizer que o desfile correu bem, foram cumpridos os tempos 

estipulados, quer para o início, quer para o fim do cortejo e a última escola desfilou ainda de dia. 

Também não houve problemas de violência, ou outros, a assinalar. Aliás, tinham tido uma presença 

muito grande das forças de segurança e dos bombeiros. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Esclareceu o Deputado Rui João que o subsídio dado pela Câmara comtempla duas situações. 

Uma verba por cada carro alegórico e outra verba por cada elemento que vá fardado de acordo com o 
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tema da escola. E a Câmara Municipal sabe bem quantas pessoas são, porque tem vários pontos de 

contagem ao longo da avenida e só são contabilizadas as pessoas que vão de acordo com o tema e 

coreografia da escola. Portanto, as pessoas que vão de t-shirt não têm qualquer verba, provavelmente 

vão para dar apoio à escola. -----------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ---------- Quanto à Piscina de Sesimbra disse que não sabia o que o Deputado Lobo da Silva queria. Mas o 

que estava acordado com a Assembleia Municipal quanto ao envio dos relatórios estava a ser cumprido. 

No entanto os deputados poderiam solicitar à Câmara a informação que achassem necessária. -------------  

 ---------- Em relação à reunião com a EUREST esclareceu, que era a empresa que estava a fornecer as 

refeições escolares e que tinha um contrato até ao final de 2015. Que a Câmara quando abriu o concurso 

para o fornecimento de refeições colocou no caderno de encargos o valor máximo estimado, mas muitas 

vezes o valor máximo estimado pode não ser o valor máximo de refeições que a empresa fornece. As 

próprias empresas têm a noção e consideram que pode haver um desvio entre 10%/15%. Obviamente 

que quantas mais refeições servir maior será o lucro da empresa, mas há sempre custos fixos. Porque se a 

empresa não fornecer refeições não gasta dinheiro em géneros, mas há sempre custos fixos, que são 

sempre inerentes forneça a empresa 10 ou 15 refeições. Mas a questão que a EUREST colocou à Câmara, 

foi que nas refeições fornecidas estimadas havia um desvio de 34% e consideravam que era um desvio 

muito maior do que era suposto. E aquilo que tinha colocado à Câmara era a possibilidade de ser 

ressarcida, porque teve um prejuízo superior a 100 mil euros com o contrato que fez com a autarquia 

para o fornecimento de refeições para 2015.  ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Posteriormente a Câmara Municipal analisou a situação com o gabinete jurídico, que informou 

que eventualmente a Câmara não teria muita margem de manobra para não pagar, não a totalidade dos 

100 mil euros que a empresa alegava que teve de prejuízo, mas chegar a um acordo com a empresa sobre 

o valor. E presentemente estavam a negociar com a empresa, que já lhes tinha pedido para o prejuízo ser 

dividido 50% para cada um. Portanto estava a pedir à Câmara um valor na ordem dos 50 mil euros. De 

qualquer forma estava a ser analisada pelo gabinete jurídico da Câmara essa questão e se não chegassem 

a um entendimento provavelmente a Câmara teria que ir para Tribunal.  ------------------------------------------  

 ---------- Quanto à questão da colocação de refugiados informou, que efetivamente tinham tido uma 

reunião no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Setúbal. E tinha-lhes sido dito que se estimava que 

viessem para a Área Metropolitana de Lisboa, cerca de 200 refugiados até ao final de 2015, mas ainda 

não sabiam se era para o concelho de Sesimbra ou para o concelho de Setúbal. As candidaturas para 

receber refugiados não partem das autarquias, partem das Instituições Particulares de Solidariedade 
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Social, ou de entidades que acham que têm condições, para os receber. Em Sesimbra não tinha havido 

nenhuma entidade que tivesse feito uma candidatura. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou que tinha sido enviado um inquérito a todas as autarquias, para se fazer um 

levantamento dos recursos existentes em cada território em termos de alojamento, de refeitório, de 

médico de família, de vagas nas escolas, do apoio ao nível do emprego e da formação. A Câmara 

Municipal de Sesimbra tinha respondido a esse inquérito, informando que em alguns casos não tinham 

condições para saber se teriam, ou não, condições, como por exemplo, médico de família, ou vaga nas 

escolas do 2º e 3º. Ciclos. E que a própria Administração Central devia ter esses dados muito mais 

contabilizados, uma vez que esses serviço dependem do Estado. Portanto a Câmara Municipal de 

Sesimbra não fez nenhuma candidatura, supostamente não virão nenhuns refugiados. -----------------------  

 ---------- Acrescentou, que o valor pago por pessoa são 300 euros por mês, durante 18 meses. E esses 300 

euros servem para tudo, para pagar as refeições, para pagar o alojamento, para pagar todas as 

necessidades que o refugiado tenha. Ao fim dos 18 meses se a pessoa não estiver integrada, com registo 

de residência e no mercado de trabalho, caduca o visto. Portanto consideravam que 300 euros, durante 

18 meses, era altamente insuficiente para uma instituição considerar que receber refugiados era 

interessante. A não ser que fossem algumas instituições, não em Sesimbra, que têm equipamentos que 

foram concluídos, que não estão a ser utilizados, e que para rentabilizar esses equipamentos se 

candidatam. Aliás, tinham sido algumas dessas entidades que se tinham candidatado.  -----------------------  

 ---------- Relativamente à cessação do Parque de Campismo da Maçã, disse que havia um protocolo 

assinado entre a Câmara Municipal e o Clube de Campismo de Almada (CCA), que referia que a cedência 

daquele espaço era por 15 anos e que ao fim desse tempo caducaria, a não ser que ambas as partes 

mostrassem a vontade de o renovar. Como a verba que a Câmara recebia pelo aluguer do espaço, era até 

inferior ao valor que o concessionário do parque recebia do Restaurante que lá existe. Como havia muitos 

munícipes a manifestarem a vontade de terem um parque urbano, um espaço verde de lazer, na 

freguesia do Castelo, e não só, também fazia parte do caderno eleitoral da CDU, a Câmara considerou 

que não fazia sentido que o Parque de Campismo se mantivesse. Até porque aquele parque, à 

semelhança de equipamentos similares que existem no nosso país, estava a servir não só os campistas, 

que vêm e vão, como também de residência permanente. Famílias que moram no parque de campismo, 

sem pagar IMI, sem pagar qualquer imposto, mas que tinham encargos para a autarquia, porque tinham 

filhos na escola e a Câmara pagava as refeições e o passe escolar.  --------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara Municipal reuniu com o Clube de Campismo de Almada (CCA) e transmitiu a intenção 

de não renovar o protocolo, mostrando também a intenção de ficar com o parque 3 anos antes, pagando 

uma indeminização ao CCA no valor de 20% da renda anual que este pagava, como estava previsto no 

protocolo. O Clube de Campismo de Almada reuniu com os campistas e transmitiu-lhes a intenção da 

Câmara e que tinham que sair até ao final de 2016. O problema era que muitas das pessoas não queriam 

sair e tinham ficado desagradados com a Câmara por querer retomar aquele espaço. Naquele momento a 

Câmara sabia através de um escrito que apareceu no parque, não que tivessem informado a Câmara, que 

os campistas tinham intenção de sair do parque até ao fim do mês de abril. --------------------------------------  

 ---------- Relativamente aos transportes para a Assembleia de Voto, disse que a informação que tinha era 

que o transporte tinha funcionado apenas de manhã, e que apenas 30 eleitores utilizaram o transporte 

que a Câmara disponibilizou para irem votar. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação à visita da Srª. Ministra do Mar informou, que o Sr. Presidente tinha tido a 

oportunidade de lhe dizer quais eram as preocupações da Câmara Municipal. A ausência de uma ligação 

da Carrasqueira para o Porto de Abrigo, considerando que o Porto de Sesimbra era o segundo maior 

porto em termos de descargas. Que Sesimbra era um concelho com todas as potencialidades turísticas e 

económicas em torno da pesca. Que era o único que não tinha uma ligação direta à auto-estrada e que 

esta ligação da Variante da Carrasqueira ao Porto de Abrigo seria de todo necessária. Tinha remetido à 

Srª. Ministra um dossier, que os Srs. Deputados da Assembleia Municipal também receberam. E portanto 

acreditavam que esta situação seria estudada e poderia vir dar frutos positivos. --------------------------------  

 ---------- Quanto ao tratamento ambulatório, disse que não tinha dados nenhuns, mas poderia ver esta 

questão junto dos Bombeiros Voluntários e depois transmitir essa informação. ----------------------------------  

 ---------- Relativamente à notícia desagradável que a SIC tinha transmitido sobre a passagem do ano em 

Sesimbra, informou que a Câmara tinha enviado um ofício à SIC manifestando o seu desagrado e 

afirmando que a notícia não correspondia à realidade que se vive em Sesimbra pelo réveillon, que cada 

ano tem mais gente. E que os incidentes registados são idênticos aos dos outros concelhos. Mas até ao 

momento ainda não tinham tido nenhuma resposta. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente a Vice-presidente solicitou ao Vereador Sérgio Marcelino que esclarecesse a 

questão da AUGI 24 e a questão da falta de luz na Azoia. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- O Vereador Sérgio Marcelino disse que podia informar o Deputado Manuel Barros e toda a 

Assembleia, que as infra-estruturas da AUGI 24 da Ribeira do Marchante, do ponto de vista técnico, 
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estavam concluídas. Apenas faltava entregar à EDP a rede de iluminação pública e a rede de média e 

baixa tensão, mas o prazo era até ao fim do mês em curso. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Acrescentou que toda a rede tinha sido remodelada, rede de iluminação pública, rede de média 

tensão, e dos três postos de transformação, que são três, um deles ficaria equipado para evitar roubos 

desnecessários, que era aquele que estava no centro da AUGI e que ia servir em conformidade com a 

evolução que iria existir na AUGI a rede seria distribuída, e só depois seriam equipados os dois outros 

postos de transformação em conformidade com as necessidades.  --------------------------------------------------  

 ---------- Disse ainda que a rede de água tinha sido toda verificada pelos serviços da Câmara Municipal, 

assim como a rede de saneamento. A rede de gás existente estava ligada, sob pressão, só não estava em 

carga, a partir do momento em que alguém necessite de ser servido pela rede de gás isso era possível. 

Quanto às infra-estruturas que lá se encontram e que têm aquele aspeto, a Câmara resolveu não reparar 

nada neste momento e em conformidade com as obras de construção, assim que houvesse um 

licenciamento, quer a Câmara, quer a EDP, avançariam, era esse o compromisso. Quer com as 

pavimentações, quer com as infra-estruturas dos passeios, quer, inclusive, com a alimentação da energia 

elétrica para servir o contador de obra dessa moradia.  -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou que tinha sido aprovado em reunião de Câmara, há três semanas, o projeto tipo. Sendo 

que o interior poderia ser apresentado pelo arquitecto alterações ao projeto tipo da Câmara. Em relação 

ao projeto anterior disse que a mais-valia era que agora podia fazer-se cave, e tendo em conta a elevação 

do terreno, com luz natural, ou seja janelas, na parte nascente. ------------------------------------------------------  

 ---------- Portanto era um grande motivo de satisfação para a Câmara Municipal ter aquelas infra-

estruturas concluídas. Tinham a posse administrativa há cerca de 5 anos e tinha sido um percurso muito 

complicado. E depois naturalmente tinham que ouvir os munícipes, os proprietários que têm lá os seus 

lotes e que pagam IMI.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Citou ainda, que a parte poente era o local que o Município tinha cedido para a construção da 

Escola Secundária do Perú, as infra-estruturas estavam também concluídas, no dia anterior, ele próprio e 

o Sr. Presidente da Câmara tinha tido uma reunião com o Sr. Aníbal que lhes tinha solicitado para 

estarem presentes na reunião que iam ter em breve com os proprietários da AUGI 24. Portanto 

pensavam que estavam reunidas as condições para aquele espaço ter outra vida e se a Escola Secundária 

ali fosse construída então tomaria uma dinâmica completamente distinta. ----------------------------------------  

 ---------- Relativamente à falta de iluminação pública na Azoia disse que tinham esse problema 

constantemente, quase em todo o concelho, que se prendia com a regulação dos relógios astronómicos. 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº28  – Mandato 2013-2017 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 44 de 47 

 

 

No âmbito do plano de poupança de energia elétrica que a Câmara Municipal deferiu, a iluminação 

pública do concelho de Sesimbra, com o apoio da EDP, foram instalados relógios astronómicos, que 

permitem que a iluminação pública seja ligada e desligada de forma automática, ao nascer e ao pôr-do-

sol. E quando a equipa da EDP fazia a manutenção da rede tinha que desarmar os relógios e por vezes os 

relógios ficavam desregulados, as luzes apagavam quando deviam estar acesas e acendiam quando 

deviam estar apagadas, principalmente no inverno quando o período nocturno era maior. -------------------  

 ---------- A Presidente da AM perguntou aos deputados se pretendiam mais algum esclarecimento. --------  

 ---------- O Deputado Manuel Barros disse que o espaço da AUGI encontrava-se cheia de marcos, 

possivelmente seriam para os contadores da EDP, mas não havia qualquer identificação, ou numeração, 

dos lotes. E o terreno estava também cheio de altos e baixos. Como era a Câmara que estava à frente da 

AUGI, gostaria de saber se seria a Câmara a identificar e a numerar os lotes, ou se eram os proprietários.  

 ---------- O Vereador Sérgio Marcelino esclareceu que a Câmara Municipal já estava a identificar os lotes e 

brevemente seriam também numerados. E seria também a Câmara que iria endireitar o terreno, 

retirando os montes de terra que estava nuns lotes e colocar nos outros onde existiam grandes buracos.  

 ---------- O Deputado Rui João disse à Vice-presidente que a sua questão não se prendia com as pessoas 

que iam para dar harmonia, ou água à escola, prendia-se de facto com as que iam a desfilar e mais 

pareciam atletas do desporto. No seu entender não eram propriamente sambistas e os fatos não deviam 

ter o mesmo valor que os outros que iam vestidos de acordo com o tema da escola.  --------------------------  

 ---------- A Presidente da AM solicitou à Vice-presidente uma resposta rápida. Tendo esta esclarecido que 

o subsídio era igual para todos, independentemente da qualidade, do material, envolvido na confecção 

de cada fato. E dentro da mesma escola de samba, havia alas com fatos mais ricos e outros com fatos 

mais simples. Provavelmente poderia haver, e isso já tinha sido discutido nas reuniões com as escolas, um 

regulamento que definisse um valor diferenciado por cada elemento, tendo em conta o custo do fato, 

mas nunca foi possível porque as escolas nunca chegam a um acordo entre si. Na impossibilidade de ser 

criado um regulamento, o subsídio era atribuído por elemento que desfilava, independentemente do fato 

ser mais simples ou ser mais elaborado. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Terminados os esclarecimentos, a Presidente da AM deu início ao 2º Ponto “Contratação de 

Empréstimo de Curto Prazo até ao montante de 2 milhões de euros – Condições Contratuais”. -----------  

 ---------- Informou que este assunto tinha baixado à Comissão “5”- Finanças Municipais e Administração 

Autárquica, da qual era Coordenador o Deputado Pedro Mesquita, que se encontrava ausente na 

presente sessão. Na reunião os deputados da Comissão colocaram algumas questões e dúvidas, que 
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foram esclarecidas pelo Vereador José Polido. Como também não estava presente o Sr. Vereador, no final 

tinha sido expresso, e estava registado na ata da reunião, uma concordância unânime relativamente à 

aprovação deste empréstimo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Depois perguntou aos deputados se tinham ainda alguma dúvida. ---------------------------------------  

 ---------- Cedeu a palavra ao Deputado João Rodrigues que disse que como a Srª. Presidente podia ver na 

ata, tinha colocado uma dúvida ao Sr. Vereador José Polido, que ficou de esclarecer na pressente sessão, 

mas o Vereador não estava presente. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM deu a palavra à Vice-presidente da CM que esclareceu que a dúvida que 

existia era referente a um valor e 8.731 milhões de euros. Esse valor era resultante da dívida total no 

início do ano, 01 de janeiro de 2015, de 29 milhões, 509 mil euros, ao qual se somava os 4 milhões, 746 

mil euros, da margem utilizada a 01 de janeiro de 2015 e à qual se ia deduzir a dívida total no final do 

ano, a 31 de dezembro de 2015. Essa diferença dava uma margem disponível para utilizar, no valor de 

8.731 milhões de euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado João Rodrigues disse que ia recapitular os valores para ver se tinha percebido. -----  

 ---------- A Vice-presidente da CM disse ao deputado que se quisesse dava-lhe aqueles dados.  -------------  

 ---------- O Deputado João Rodrigues disse que era melhor assim. ---------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM disse que tinha reparado que estava registado na ata, o compromisso do Sr. 

Vereador José Polido de dar os referidos elementos na presente sessão. Ele não estava presente, mas 

tinha tido a oportunidade de falar com ele que lhe tinha dito que não só transmitiria os dados à Sr. Vice-

presidente como também estava disponível para os enviar à Assembleia Municipal. Portanto iria solicitar 

ao Sr. Vereador, de acordo com o que foi expresso na ata e que foi seu compromisso, que remetesse à 

Assembleia Municipal esses elementos a fim de serem esclarecidos todos os deputados. --------------------  

 ---------- A Presidente da AM colocou à votação a “Contratação de Empréstimo de Curto Prazo até ao 

montante de 2 milhões de euros – Condições Contratuais”. ---------------------------------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal de 

Sesimbra, autorizar a contratação de um Empréstimo de curto prazo até ao montante de 2 milhões de 

euros com o Banco Santander Totta, S.A., nas condições constantes do relatório de análise de propostas, 

o qual se destina a suprir as usuais dificuldades de liquidez de tesouraria que surgem nos primeiros meses 

de cada ano económico e a garantir uma razoável solvabilidade para ser utilizada nos pagamentos 

atempados a terceiros, decorrentes de compromissos realizados, respeitantes a despesas de 
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funcionamento dos serviços municipais, de execução de projetos/ações e sub-ações incertas nas Grandes 

Opções do Plano que se encontram em curso ou em fase de desenvolvimento, entre outras. ---------------  

 ---------- Foi dado início ao 3º Ponto “Conselho Municipal de Educação de Sesimbra – Quadriénio 

2014/2017 – inclusão dos Directores dos Agrupamentos de Escolas – Nomeação”. ---------------------------  

 ---------- A Presidente da AM informou que relativamente às questões do Conselho Municipal de 

Educação (CME), tinha sido recentemente publicada uma Lei que introduzia, não só algumas alterações 

ao quadro existente, ao seu funcionamento, as características, a própria organização da Carta Educativa, 

mas também uma nova composição do CME, definindo que este deve integrar os Directores dos 

Agrupamentos de Escolas, da área do município. E tinha sido dirigida a Assembleia Municipal, uma vez 

que era a assembleia que devia aprovar, de acordo com aquilo que era proposto pela Câmara, a 

integração desses elementos no Conselho Municipal de Educação, cumprindo a Lei. Mas fazendo parte 

deste CME podia dizer que esta já era uma prática, ou seja, estavam presentes quase com direito a voto e 

também com direito a trabalho, a presença dos Directores dos Agrupamentos de Escolas. ------------------  

 ---------- Questionou os Deputados se pretendiam colocar alguma questão, mas ninguém diligenciou nesse 

sentido.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM colocou à votação o ponto 3 “Conselho Municipal de Educação de Sesimbra 

– Quadriénio 2014/2017 – inclusão dos Directores dos Agrupamentos de Escolas – Nomeação”. --------  

 ---------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal de 

Sesimbra, nomear os seguintes membros para integração do Conselho Municipal de Educação de 

Sesimbra para o quadriénio 2014/2017: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Diretora do agrupamento de Escolas Navegador Rodrigues Soromenho;--------------------------------  

 ---------- Diretor do agrupamento de Escolas de Sampaio; --------------------------------------------------------------  

 ---------- Diretor do agrupamento de Escolas da Quinta do Conde; ---------------------------------------------------  

 ---------- Diretor do agrupamento de Escolas Michel Giacometti; -----------------------------------------------------  

 ---------- Diretor do agrupamento de Escolas da Boa Água. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, foi encerrado o “Período da Ordem de Trabalhos”, e foi por 

consenso, dispensada a leitura da ata em minuta da presente reunião, que aqui se dá como inteiramente 

reproduzida para todos os devidos e legais efeitos, tendo a mesma sido considerada aprovada, por 

unanimidade, procedendo-se à respectiva assinatura.  -----------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão era zero horas e quarenta e 

seis minutos do dia 13 de fevereiro de 2016. -----------------------------------------------------------------------------------   
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 ---------- Para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Presidente, pelos Secretários e 

pelos Membros que o desejarem fazer.  -----------------------------------------------------------------------------------------  


