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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIADA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SESIMBRA, 

REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019 

 

 ---------- Aos vinte dias do mês de setembro de 2019, no Auditório Conde de Ferreira, realizou-se a sessão 

ordinária de setembro da Assembleia Municipal de Sesimbra (AMS), sob a presidência da Sr.ª Joaquina 

Odete Martins da Graça, e secretariada pelos Srs. João Francisco da Conceição Ribeiro Narciso e Maria da 

Conceição Nero Gonçalves, Primeiro e Segunda Secretários, respetivamente, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 2. Regulamento Municipal do Uso do Fogo – resultado da discussão pública; ------------------------ 

 ---------- 3. Contratação de Empréstimo a Longo Prazo até ao montante de 4 milhões oitocentos e vinte e 

sete mil, trezentos e setenta euros e cinquenta e sete cêntimos destinado à amortização extraordinária 

do empréstimo do PAEL – condições contratuais; ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 4. Apreciação do Relatório da Comissão “3”- Sociocultural, sobre as reuniões realizadas com 

entidades na área da saúde; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 5. Apreciação do Relatório da Comissão “4”- Desenvolvimento Económico, sobre as reuniões 

realizadas com entidades sobre o setor da pesca.   ---------------------------------------------------------------------- 

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

 ----------  Pelo Grupo Municipal (GM) da CDU - Joaquina Odete Martins da Graça, João Carlos do Carmo 

Valente, Rui João Graça Rodrigues, Paula Alexandra da Conceição Cacela Graça Rodrigues, Fernando José 

Mestre Patrício, Sandra Marília Martins Rodrigues de Carvalho, João Francisco Ribeiro Narciso, José da 

Costa Ferreira Braga e Sónia Patrícia Narciso Faria Lopes; -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Pelo Grupo Municipal do PS – Sérgio Miguel Redondo Faias, Luísa Margarida Cagica Carvalho, 

João Filipe Paulo Pólvora, Andredina Gomes Cardoso, Paulo do Carmo de Sá Caetano, Bertina Pereira João 

Duarte e Afonso Manuel Cardoso Pessoa; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Pelo Grupo Municipal MAIS SESIMBRA (PPD/PSD.CDS-PP) – José Manuel Lobo da Silva e Maria da 

Conceição Nero Gonçalves; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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, a Presidente da Junta de Freguesia de Santiago, Laura Maria Pinto Correia, 
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o Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, Vítor Ribeiro Antunes, e a Presidente da 

Freguesia do Castelo, Maria Manuel de Jesus Gomes dos Santos. ----------------------------------------------------  

 ---------- Comprovada a existência de quórum, 24 presenças, a Presidente da Assembleia Municipal 

declarou aberta a reunião eram vinte e uma horas. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Verificaram-se também as presenças do Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra (CMS), 

Francisco Manuel Firmino de Jesus, bem como da Vice-Presidente, Felícia Maria Cavaleiro da Costa, e dos 

Vereadores Sérgio Manuel Nobre Marcelino, Américo Manuel Machado Gegaloto, Carlos Manuel Vicente 

Silva, José Henrique Peralta Polido e Francisco José Pereira Luís. ----------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS cumprimentou todos os presentes e informou em seguida que o Deputado 

Pedro Mesquita, do GM do PS, solicitara a sua substituição, tendo sido substituído pelo Deputado Afonso 

Pessoa.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, disse que importava salientar que os dois últimos pontos da ordem de trabalhos 

haviam merecido uma apreciação prévia ao nível da Comissão de Líderes e também ao nível de uma 

reunião posterior com a presença dos membros de todas as comissões, onde existiu o entendimento de 

que seria útil que os relatórios não fossem debatidos durante esta sessão, na medida em que mereciam 

uma apreciação mais pormenorizada e mais envolvente dos membros das Comissões 3 e 4. ----------------- 

 ---------- Referiu que, por manifestação, quer dos membros da Assembleia quer dos membros das 

comissões, bem como dos respetivos coordenadores, Deputada Sandra Carvalho e Deputado Rui 

Rodrigues, haviam acordado a retirada do 4º e 5º ponto da Ordem de Trabalhos para serem integrados 

numa próxima sessão da AMS. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que, até lá, haveria a oportunidade de marcar uma reunião para debate e 

esclarecimento, de forma a encontrar-se um documento final mais convergente das opiniões dos 

elementos da comissão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em seguida, a Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, sob proposta da Mesa da 

Assembleia Municipal, o adiamento do Ponto 4 da Ordem de Trabalhos “Apreciação do Relatório da 

Comissão “3”- Sociocultural, sobre as reuniões realizadas com entidades na área da saúde” e do Ponto 5 

“Apreciação do Relatório da Comissão “4”- Desenvolvimento Económico, sobre as reuniões realizadas 

com entidades sobre o setor da pesca” para a sessão extraordinária a realizar no dia 19 de outubro. ------ 

 ---------- A Presidente da AM informou que, dado que hoje figurava o último dia que antecedia o período 

de campanha eleitoral, não havia sido incluído nenhum documento para o Período de Antes da Ordem do 

Dia (PAOD), à exceção de dois votos de pesar e uma saudação que consideravam imprescindíveis. -------- 
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 ---------- Informou também que todos os Deputados já haviam sido informados previamente sobre a 

existência de documentos que se encontravam no Serviço de Apoio à Assembleia Municipal de Sesimbra 

que poderiam ser consultados. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que os documentos eram muito densos e a Plataforma da Assembleia Municipal de 

Sesimbra (PAMS) se encontrava em reformulação. Acreditava que no final do mês de outubro o sistema 

já estivesse a trabalhar em pleno, com algumas alterações que posteriormente iriam ser apreciadas a 

nível da Comissão de Líderes com o conhecimento de todos os membros da assembleia.  -------------------- 

 ---------- Os documentos diziam respeito à adaptação dos Planos Diretores de planos territoriais, em 

consequência da entrada em vigor do Programa da Orla Costeira Alcobaça-Cabo Espichel (POC ACE), e 

tinha reflexos no plano de urbanização da Lagoa de Albufeira e também, no Plano Diretor Municipal 

(PDM), no plano pormenor da Zona Norte da mata de Sesimbra e no plano pormenor da Zona Sul da mata 

de Sesimbra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que, em função do documento relacionado com as questões do Casal do Sapo, aprovado na 

última reunião de câmara, e de outros documentos que pudessem ainda vir a ser incluídos na ordem de 

trabalhos, agendariam a próxima sessão para dia 19 de outubro, sábado, no período da tarde. ------------- 

 ---------- Acrescentou que a sessão se iria realizar na coletividade de Casal do Sapo, e já há algum tempo 

que tinham essa intenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em seguida, deu início ao Período de Antes da Ordem do Dia (PAOD) com o Voto de Pesar pelo 

falecimento de Manuel Marcelino, cedendo o uso da palavra ao Deputado José Braga. ----------------------- 

 ---------- O Deputado José Braga cumprimentou todos os presentes e passou à leitura do documento: ---- 

 ---------- “Faleceu, no passado dia 27 de Agosto, Manuel António Marcelino, pai do vereador da Câmara 

Municipal, Eng.º Sérgio Marcelino. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Manuel Marcelino nasceu em Ourique a 17 de Setembro de 1934 e residia na Quinta do Conde 

desde 1974.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tornou-se em 1976, no primeiro autarca residente na Quinta do Conde a ser eleito, à época na 

Assembleia de Freguesia do Castelo, integrando posteriormente o órgão executivo desta freguesia do 

concelho de Sesimbra.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Foi membro das primeiras comissões de moradores da Quinta do Conde, pertenceu à Comissão 

Instaladora da Freguesia, sendo eleito membro da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde em 1985. 

Foi dirigente da Associação para o Desenvolvimento da Quinta do Conde e do Centro Comunitário da 

Quinta do Conde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Militante, desde a sua juventude, do Partido Comunista Português, Manuel Marcelino foi um dos 

pioneiros na Quinta do Conde, e pelo seu trabalho em prol da comunidade foi granjeando simpatia, 

apreço e muita amizade da população, colegas de trabalho e de membros de vários quadrantes políticos. 

 ---------- Trabalhou na Fundição de Oeiras, foi emigrante na Alemanha, foi pedreiro por conta própria e 

funcionário da Câmara Municipal de Sesimbra, onde desempenhou as funções de encarregado. E foi 

enquanto trabalhador que a Câmara Municipal o distinguiu com a medalha de mérito municipal em 4 de 

Maio de 2003. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ao vereador Sérgio Marcelino e a toda a família, neste momento difícil, a Assembleia Municipal 

de Sesimbra, reunida em sessão ordinária no dia 20 de setembro de 2019, endereça o mais sincero voto de 

pesar pelo falecimento de Manuel Marcelino.” ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Submetido à votação, o Voto de Pesar pelo falecimento de Manuel Marcelino, mereceu 

aprovação unânime. A Assembleia Municipal guardou ainda um minuto de silêncio em sua memória. ---- 

 ---------- Prosseguindo com o PAOD, a Presidente da AMS cedeu o uso da palavra ao Primeiro-Secretário 

da Mesa, Deputado João Narciso, para a leitura do Voto de Pesar pelo falecimento de António da Luz 

Alves. -- O Deputado João Narciso, Cumprimentou todos os presentes e em seguida passou à leitura do 

documento: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “António da Luz Alves, por todos conhecido como “Tony da Marisqueira”, foi um sesimbrense 

puro, apaixonado pela sua terra e pela sua gastronomia, muita dela por si desenvolvida.  -------------------- 

 ---------- Nascido em 1932 e como qualquer outro Sesimbrense daquela época, passou pela faina do mar, 

mas os constantes enjoos fizeram-no regressar a terra, foi aprendiz de sapateiro e ajudava a “servir uns 

cafés numa taberna” como tantas vezes contava aos seus clientes e amigos.  ------------------------------------ 

 ---------- Aos 26 anos, e já depois de algumas experiências no ramo, vai explorar por sua conta uma 

taberna no Largo de Bombaldes, local que os turistas ligados à pesca do Espadarte começaram a 

frequentar e de onde surge o nome “ Tony Bar”. O resto é uma história de sucesso com mais de 50 anos de 

atividade na restauração e turismo.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Foi sem dúvida um dos pioneiros na afirmação de Sesimbra no mapa gastronómico e turístico 

nacional e na sua consequente internacionalização. Homem carismático e de inconfundível apresentação, 

teve a capacidade de inovar sem nunca perder a matriz dos nossos pratos por isso, e muito mais o seu 

restaurante era notícia um pouco por todo o Mundo.  ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Deixou-nos no passado dia 3 de setembro, com 87 anos. Marcou uma época, uma terra, quem 

com ele trabalhou e privou, deixou conhecimentos, conselhos e uma história de vida inspiradora de 
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trabalho, perseverança, visão e amor à terra, a sua Sesimbra.  -------------------------------------------------------- 

 ---------- A Assembleia Municipal de Sesimbra reunida a 20 de setembro, manifesta assim o seu pesar, 

expressando as mais sinceras condolências a toda a família e amigos.  --------------------------------------------- 

 ---------- A Assembleia Municipal de Sesimbra guarda ainda um minuto de silêncio em sua memória. ------- 

 ---------- Dar conhecimento à família de António da Luz Alves.” -------------------------------------------------------- 

 ---------- Submetido a votação o Voto de Pesar foi aprovado por unanimidade e a AMS guardou um minuto 

de silêncio em memória de António da Luz Alves. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em seguida, a Presidente da AMS disse que era imprescindível que a AMS fizesse um 

agradecimento à trabalhadora Natália de Jesus, que entrou na situação de aposentação no dia 1 de 

setembro, por sempre ter estado ao lado das suas colegas do Serviço de Apoio à Assembleia Municipal 

(SAAMS), deixando o registo de uma mulher voluntariosa e disponível. -------------------------------------------- 

 ---------- Não era para todos as capacidades da humildade, de saber ouvir, de saber reconhecer o que não 

se sabe, de reconhecer que devemos de aprender, e a troca diária de reciprocidade, de aprendizagem, de 

entrega e doação que a trabalhadora Natália de Jesus tinha à flor da pele. ---------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que a sua disponibilidade para trabalhar era constante, e a sua participação e 

abordagem junto de todos os colegas que passaram pela Assembleia ao longo dos seus 16 anos no 

SAAMS, eram também testemunho da sua presença, da sua atenção, do seu cuidado e da sua isenção. -- 

 ---------- Referiu que tinha por hábito, dizer que o SAAMS era, sem dúvida nenhuma, um dos serviços que 

estava muito perto do poder político do ponto de vista da sua constituição enquanto grupos municipais, e 

portanto, era fundamental que o SAAMS soubesse manter a sua verticalidade, disponibilidade, atenção e 

competência, e também saber responder pelos seus erros e pelo trabalho realizado. -------------------------- 

 ---------- Disse que a trabalhadora Natália de Jesus, deixava uma marca positiva pelo seu entusiasmo pelos 

projetos, pelas ações dinamizadas pela AM e pela inovação que a AM tinha vindo a assumir e a trabalhar, 

e sairia de alma cheia pelas amizades que conquistou e pelos bons e menos bons momentos que 

vivenciou.Por fim, disse que ficava o registo de agradecimento à trabalhadora Natália, que a CMS havia 

sabido reconhecer, atribuindo-lhe a medalha de mérito municipal, no ano de 2017. Mas, mais que isso, 

ficava a sua amizade e a sua dedicação, porque todos continuavam pessoas, homens e mulheres a 

vivenciar numa sociedade. Não estavam divididos nos passeios, nem nas ruas e avenidas, estavam a 

participar no mesmo espaço da sociedade. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Natália sabia compreender, e era importante que todos também soubessem, que as passagens 

eram, muitas das vezes, repentinas, pouco duradouras e muito fortes, mas a amizade devia de perdurar, 
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e por isso, deixava um agradecimento de amizade à Natália, em nome de todos. -------------------------------- 

 ---------- Solicitou o uso da palavra a Deputada Sandra Carvalho que, em nome da bancada da CDU, 

agradeceu a grande disponibilidade, respeito e lealdade com que a colega Natália de Jesus havia 

desempenhado as suas funções, e o entusiasmo que sempre havia mantido mesmo nas vezes em que 

ultrapassou alguns desafios tecnológicos mais complicados. ----------------------------------------------------------- 

 ----------  O seu respeito, lealdade e dedicação, eram aspetos de enaltecer num funcionário que tinha a 

carreira como a da Natália. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  Interveio em seguida o Deputado Sérgio Faias, que após cumprimentar todos os presentes, disse 

que as suas palavras eram de agradecimento e reconhecimento por uma colega da equipa de trabalho 

que tinha vindo a dar apoio ao serviço da Assembleia. Um apoio essencial que, sem ele, a assembleia não 

poderia funcionar, e, neste caso em concreto, reconhecer o profissionalismo, o entusiasmo e a boa 

disposição que a Natália demonstrava junto de todos, e mesmo naquelas horas já tardias, em que se 

sentiam com menos energia, o seu sorriso acabava por dar outro ânimo. ------------------------------------------ 

 ---------- Concluiu dizendo que lhe desejavam as maiores felicidades nesta nova fase da sua vida, e 

esperavam que, na qualidade de cidadã, os pudesse ir visitar, pois teriam muito gosto em voltar a estar 

com ela. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Foi cedido o uso da palavra ao Deputado Lobo da Silva, que começou por cumprimentar todos 

os presentes e dizer que a trabalhadora Natália esteve no serviço durante 16 anos, cruzando-se com 

diversos deputados municipais do PSD. Pessoalmente, havia trabalhado com a mesma durante 10 anos, 2 

mandatos completos e mais 2 anos do mandato atual. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Concluiu agradecendo à Natália por toda a lealdade e profissionalismo que demonstrou ao longo 

dos 16 anos aos diversos deputados municipais do PSD. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou em seguida do uso da palavra o Deputado Miguel Ribeiro, que após cumprimentar todos 

os presentes disse que a Natália era uma colega que iria deixar saudades e que tinha sido uma pessoa 

que os acompanhou sempre, não só como profissional mas também como amiga. ----------------------------- 

 ---------- Era uma pessoa sempre disponível e com uma simpatia acima da média. Obviamente que quando 

alguém tão importante e tão querido saía de uma equipa, essa equipa ficava a perder, e cria que todos 

ficariam a perder com o novo rumo que a Natália decidiu dar à sua vida. ------------------------------------------ 

 ---------- Respeitavam inteiramente a sua opção, mas queriam deixar bem vincado que a Bancada do MSU, 

fazia um reconhecimento público da sua valia, que não era apenas uma profissional, mas também alguém 

muito próximo de todos os deputados e pessoas que se relacionavam com a AM. ------------------------------ 
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 ---------- Concluiu deixando os votos de maior sucesso para a Natália e fazendo os votos de que ela 

continuasse a estar presente naquela casa, quanto mais não fosse como visitante, pois certamente não a 

iriam esquecer. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado José Guerra que começou por cumprimentar todos os 

presentes e a agradecer à trabalhadora Natália. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que lhe desejava felicidades e que continuasse a aproveitar o melhor possível a sua 

reforma.   

 ---------- Por fim, disse que conhecia a sua disponibilidade em relação aos deputados, aos seus pedidos e 

às suas necessidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS deu em seguida início ao Período de Intervenção Aberto aos Cidadãos, 

informando que tinha duas inscrições. A primeira intervenção seria do munícipe Zacarias Marquês, sobre 

o trânsito e a lomba na Rua do Pocinho, e a segunda seria do munícipe José Carlos Dias, sobre a Lagoa de 

Albufeira.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Cedeu em seguida o uso da palavra ao Munícipe Zacarias Marquês, que começou por 

cumprimentar todos os presentes e dizer que os moradores da Rua do Pocinho haviam recebido com 

agrado a colocação da lomba na rua, mas na verdade, o tempo de espera para a colocação da mesma foi 

de cerca de 22 meses.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- E a verdade era que ainda faltava a colocação de duas lombas, pois eram 1200 metros de rua e só 

uma lomba não chegava. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Faltava também a colocação de dois sinais que eram a reivindicação principal da Rua do Pocinho, 

pois a rua não podia ficar com um predador daqueles a passar e iam fazer todos os possíveis para ele 

deixar de lá passar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que era uma pessoa simples e ativista de base, mas se não o quisessem ouvir, ele tinha a 

explosão do povo ao longo do mundo que se estava a erguer com voz rija contra os que estavam a agredir 

o planeta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que, para além de ter os abaixo-assinados da grande maioria do povo do Pocinho, 

tinha também as pessoas a seu favor, pediu consideração ao Presidente da CMS e ao Vereador Sérgio 

Marcelino, pois estava a sentir grandes resistências à concretização dos desejos do pocinho. ---------------- 

 ---------- Não podia deixar de realçar que o Vereador, já há cerca de 15 meses que tinha estado no pocinho 

com um técnico, e que tinha tirado fotografias ao sítio onde antigamente se encontrava um posto de 

combustível, e até então, nunca mais havia dado alguma resposta a ninguém. ----------------------------------- 
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 ---------- Disse que o Pocinho merecia outro respeito. Apesar de ser uma aldeia pequenina, já tinha mais 

de 300 anos e foi onde nasceu e já ia na 4ª geração. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse ainda que havia conhecido o Pocinho com apenas 5 casas, que era a sua terra, que gostava 

dela e não gostava que os camiões passassem por lá. -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Os camiões continuavam a ter as mesmas estradas que sempre tiveram e não tinham nada de 

atravessar caminho, deviam de respeitar o trânsito. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Deu o exemplo de quando voltava para casa depois de ir ao Supermercado Intermarché, tinha de 

ir até Santana para dar a volta à rotunda, e há cerca de seis meses atrás, quando a rotunda ainda não 

estava feita, tinha que sair de casa e ir direto para a Estrada de Cacilhas e virar à esquerda para chegar à 

farmácia ou à peixaria, mas hoje em dia já não, hoje em dia, para ir até ao mesmo local, tinha de andar às 

voltas, parecia que estava a jogar à cabra cega, respeitando as regras de trânsito, porque assim é que 

tinha de ser. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Os moradores do Pocinho queriam um sinal na entrada que ficava a 200 metros da sua casa, para 

os camiões não passarem por lá, para terem o princípio da igualdade no tratamento que estava vinculado 

na Constituição da Republica. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que o Pocinho estava a ser marginalizado e desprezado, e só por cima do seu cadáver é que 

aceitaria essa situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Salientou novamente que o povo do Pocinho queria um sinal de proibição de passagem de 

camiões, porque eles tanto passavam com 40 toneladas, quando iam carregados, como com 15 

toneladas, quando iam vazios. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Era um predador perigoso e não dava segurança às crianças que iam a pé e de bicicleta para a 

escola, nem às pessoas ou aos animais, e dava cabo das hortas em que as pessoas fizeram durante 

séculos, das árvores e do clima. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Qualquer pessoa que lá fosse via a olho nu o pó em cima das árvores das quais tratavam há 

tantos anos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para além disso, ninguém queria ir para lá morar devido a esse predador. Haviam casas e terrenos 

à venda há mais de dois anos, mas quando as pessoas lá iam viam os camiões a passar o interesse na 

compra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que a herança deixada pelos seus pais estava a perder valor porque ninguém queria ir 

para lá por causa da passagem dos camiões. ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Era preciso alertar para a situação das crianças, porque daqui a pouco começaria o inverno e as 
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crianças andavam aos “zig zags” no meio da estrada porque não havia passeios, quando começasse a 

chover os camiões passariam com as rodas por cima das possas e as pessoas seriam atingidas por salpicos 

e ficariam todas sujas de pó. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que era uma pessoa simples do povo, de paz e bom senso que não queria guerras com 

ninguém, só desejava que a sua palavra fosse ouvida, honrada e respeitada. ------------------------------------- 

 ---------- Lutava para que o Pocinho fosse mais verde, que tivesse mais qualidade de vida e para que as 

pessoas se sentissem bem onde sempre se haviam sentido, porque agora as pessoas estavam angustiadas 

e faziam “gato-sapato” delas porque os camiões não respeitavam ninguém. -------------------------------------- 

 ---------- Disse que ainda tinha algumas referências a fazer mas deixaria para outra altura porque esta não 

era a ocasião certa para dizer tudo o que lhe ia na alma. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- Com todo o respeito pelo PCMS e pelo Vereador Sérgio Marcelino, se a CM tivesse alguma 

alternativa que fosse de encontro dos desejos dos moradores do Pocinho, que apresentassem a proposta, 

pois se ela fosse igual aceitariam. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Por fim, disse que em seu nome e em nome dos moradores do Pocinho endereçava os seus 

pêsames ao Vereador Sérgio Marcelino. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em seguida a Presidente da AMS agradeceu a intervenção do Munícipe Zacarias Marquês 

enaltecendo a sua clareza na exposição das situações, e logo após cedeu o uso da palavra ao Munícipe 

José Carlos Dias, que fez a seguinte intervenção: ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Bom … Cá estou eu outra vez a falar da minha e nossa “Adorada” Lagoa, sem dúvida um dos 

lugares mais bonitos, interessantes, potencial e emblemático, não só do nosso país, mas também e muito 

particularmente, do nosso Município. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Contudo e digo isto com tristeza, sem querer minimamente melindrar seja quem for, porventura e 

já para não falar da insustentável situação da parte aquífera, também, um dos lugares mais desprezados 

e até mesmo maltratado, o que não faz nenhum sentido, é contranatura e urge inverter e reverter. -------  

 ---------- Como é óbvio, vou continuar a defender e a debater esta causa, havendo muito que fazer e não só 

a falar, desde logo, nas tão necessárias, urgentes, prometidas e programadas obras do seu mercado em 

2020, inovando, requalificando e dinamizando automaticamente toda esta zona, tentando ainda atrair e 

enraizar o interesse comercial, mas, simultaneamente e muito especialmente, melhorar a vida de todos os 

Lagoenses, captar mais residentes permanentes e permitindo diariamente aos já existentes e idosos, 

durante o verão e inverno, pelo menos e sem serem necessárias grandes deslocações, poderem ali 

mesmo, adquirir os seus produtos básicos e essenciais. ------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Na malha urbana, continua-se sem dúvida a melhorar, mas nem sempre com o melhor apoio e 

respostas, o que afecta a comunidade local e entidades locais, além disso, toda esta zona, continua numa 

espécie de ostracização, sem que se prevejam melhorias significativas, às necessidades prementes de toda 

esta classe etária e envelhecida, mas que na realidade, adoram aqui viver, pretendem passar a velhice 

com alguma qualidade e onde, investiram todas as suas economias de uma vida de trabalho, possuem 

habitação própria e pagam impostos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

- --------- Assim, entendo ser perfeitamente possível e já … sem a necessidade de elevados investimentos, 

além do supracitado, melhorar a iluminação pública em desenquadramento de iluminação, com as infra-

estruturas suportadas pelos próprios proprietários, sem se equacionar o melhor sistema de 

aproveitamento e pontos de luz, referenciados pela própria EDP, contribuindo ainda para a falha do 

sistema de segurança, numa zona completamente destituída dessas garantias e tranquilidade. -------------  

- --------- Para terminar por agora e inserido em possíveis, necessárias e urgentes melhorias imediatas, sem 

se precisar de elevados investimentos, constantes reuniões que tenho vivenciado, ser um pedido habitual 

e sistemático, pôr-se à disposição destas pessoas idosas, muitas, que nem sequer podem conduzir e por 

vezes, até com dificuldades em andar, mas que precisam de se deslocar, ir ao médico, às compras etc, que 

seja possível, durante todo o dia e de circulação rotativa pelas principais zonas, um pequeno autocarro da 

autarquia para minimizar estas carências. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Cumprimentos e muito obrigado a todos.” ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Cedida a palavra ao Presidente da CMS, este começou por cumprimentar todos os presentes e 

desejar à trabalhadora Natália, em nome do Executivo da CM, os maiores sucessos nesta nova fase da sua 

vida, em que estaria aposentada e teria certamente mais tempo. ---------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto às questões colocadas pelo Cidadão Zacarias Marquês, disse que o mesmo já tinha 

exposto estas situações na anterior sessão da AM, das quais haviam tomado nota. ----------------------------- 

 ----------  O problema principal neste momento era os camiões continuarem a passar naquela via. Apesar 

do sinal de proibição, havia abuso por parte dos motoristas e dos respetivos camiões. ------------------------ 

 ---------- Disse que percebia o senhor Manuel Zacarias e os respetivos moradores da Rua do Pocinho 

quando solicitavam a colocação de outro sinal, e iria analisar junto dos serviços essa possibilidade apesar 

de ter a informação de que o sinal que existia na rua era o adequado, um sinal C6 – Trânsito proibido a 

veículos de peso total superior a 5,5 toneladas. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Compreendia que com a existência de outro sinal, a coima da infração cometida pelos motoristas 

seria superior do que só com a existência do sinal que lá estava. ----------------------------------------------------- 
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 ---------- Disse que no caso da Rua Fonte da Maçã, a proibição a esses camiões só se fazia num sentido, 

que tinha sido uma opção da CM na altura. Portanto, os camiões transitavam no sentido das Pedreiras-

Maçã, mas não transitavam no sentido Maçã-Pedreiras. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que, como já havia mencionado na anterior sessão da AM, o previsto era colocar lombas 

elevadas na Rua do Pocinho. Já tinham lançado dois concursos que ficaram desertos e estava a ser feito 

um novo procedimento com uma revisão de preços. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que, tendo em conta a urgência e as questões sempre levantadas pelos moradores, 

foi colocada uma lomba de borracha com o compromisso de colocação da segunda. Estavam à espera da 

chegada das lombas de borracha e brevemente iriam colocar a segunda na Rua do Pocinho. ---------------- 

 ---------- Já a questão do sinal teria de ser avaliada porque a informação que tinha era que o sinal que 

estava na rua era o sinal adequado. O sinal sempre existiu e os camiões antes não passavam e agora 

passam, acreditava que a retoma económica na parte do investimento público e a realização de algumas 

obras levaram a um maior volume de camiões e associado à falta de fiscalização por parte da GNR essa 

questão tornava-se mais notória. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente às questões colocadas pelo Cidadão Carlos Dias, disse que a questão do plano de 

água da Lagoa de Albufeira não era uma questão fácil. Todos tinham uma opinião diferente e estava a ser 

feito um estudo que já devia de estar concluído. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que a CM tinha conhecimento dos paços que estavam a ser dados no âmbito do estudo 

de abertura do canal da Lagoa de Albufeira, e era expectável que o canal, nas condições em que tinha 

sido aberto esse ano, pudesse ficar fechado, o que significava que se a Lagoa fosse aberta mais tarde, o 

que era uma chatice porque historicamente e culturalmente era aberta sempre no equinócio, o risco do 

canal fechar era menor, e era isso que teriam de gerir. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse que, como todos sabiam, no ano que passou foi assinado um memorando de entendimento 

e ainda não tinham o contrato interadministrativo assinado para que nos anos seguintes pudesse ser a 

CM a fazer operação, que não impedia a questão da avaliação do plano de água da Lagoa de Albufeira. -- 

 ---------- No que dizia respeito ao mercado, disse que foi feito um levantamento por parte dos serviços 

sobre a possibilidade de recuperação das instalações, sobretudo das bancas que estavam em mau estado, 

e a indicação que tinha era que a recuperação não era fácil e seria mais simples fazer uma obra e uma 

intervenção de fundo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Havia uma questão de regularização também relativamente às bancas do mercado que não 

estava resolvida com os próprios comerciantes e produtores, que resultava de um sorteio e da 
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dificuldade que tinham em ir para os locais a que estavam devidamente afetos. --------------------------------- 

 ---------- A verdade era que, daquilo que tinham e do estudo que estavam a fazer, tinha dúvidas que 

durante este mandato, com os investimentos que tinham pela frente, tivessem condições para realizar 

uma obra profunda no mercado da Lagoa de Albufeira em função daquilo que pudesse vir a ser uma 

intervenção mais profunda com novos módulos, novas bancas e a reabilitação de toda a zona do 

mercado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à questão da iluminação pública disse que uma questão que já alertaram há mais 

de um ano, até na sequência de algumas sinalizações por parte dos moradores, sobre um conjunto de 

luminárias que foram desligadas, há época, em algumas zonas e que já pediram para retomar a ligação 

em alguns arruamentos, e apesar de o pedido já ter sido feito várias vezes à EDP, ainda não tinha 

conseguido que fossem fazer a retoma das ligações. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Essas ligações foram desligadas por todo o Concelho numa altura em que foi preciso poupança da 

fatura energética respeitante.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente ao autocarro, disse que achava difícil terem essa opção e no quadro do concurso 

para os transportes públicos da AML, os circuitos da área da Lagoa de Albufeira tinham um acréscimo 

muito substancial, superior a 60% daquilo que existia hoje. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- O único autocarro que teria o circuito urbano seria dentro da Quinta do Conde. Era uma proposta 

que já tinham auferido com os TST, que custaria à CM entre 150 a 400 mil euros por ano dois pequenos 

autocarros, o que era incomportável tendo em conta que teriam um concurso a decorrer nos próximos 

meses. -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que esse concurso iria protelar, não iria estar pronto, nem de longe nem de perto, a 1 de 

janeiro de 2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu também que saiu um Diploma recente que permitia que as áreas metropolitanas 

pudessem alargar as concessões provisórias aos transportadores privados mais tempo, até à conclusão 

dos concursos internacionais. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Era expectável que um concurso dessa dimensão fosse ter litigância, até pela experiência que se 

tinha do resto da Europa e no único que conheciam de Portugal, o de Cascais, era expectável, mesmo 

tudo correndo bem e o procedimento ser o mais “blindado” possível, que em meados de 2020 ou no 2º 

semestre, pudessem ter a operação em curso. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em seguida, a Presidente da AMS disse que se os cidadãos Manuel Zacarias Marquês e José 

Carlos Dias tivessem mais alguma questão, teriam depois a oportunidade de dialogar com o Vereador ou 
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com o PCMS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Solicitou novamente o uso da palavra o Cidadão Manuel Zacarias Marquês que disse que 

solicitavam a terceira lomba porque depois da construção da rotunda ao pé do parque, passou a haver 

apenas uma via, criando muito mais trânsito. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Havia um pátio onde as crianças jogavam à bola e havia o perigo de se distraírem a passar a 

estrada para ir apanhar a bola, e o facto de haver mais uma lomba prevenia mais a existência desse 

perigo. - Concluído o Período de Intervenção Aberto aos Cidadãos, a Presidente da AM declarou aberto o 

Período da Ordem de Trabalhos com o ponto 1. Apreciação da Atividade Municipal, e recordou que tinha 

vindo a ser prática, de acordo com o Regimento da AMS, a atribuição de um determinado tempo a cada 

uma das bancadas que deviam gerir conforme as suas perspetivas de intervenção, e não devia de 

ultrapassar os 10 minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ao fim desse tempo, seria cedida a palavra ao Presidente da CM que se assim entendesse cederia 

o uso da palavra aos Vereadores. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, cedeu o uso da palavra ao Presidente da CMS para se considerasse útil fazer algum 

esclarecimento breve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Presidente da CMS disse que gostaria deixar algumas notas. -------------------------------------------- 

 ----------  A primeira nota dizia respeito ao 1º trimestre de 2019 e às questões financeiras referentes ao 

Orçamento de 2019. Disse que o mesmo mantinham o ritmo de execução relativamente ao ano interior, 

sendo que tinham um orçamento relativamente mais elevado. ------------------------------------------------------- 

 ---------- A 30 de junho de 2019, o Orçamento da Despesa da CMS apontava para valores na ordem dos 30 

e poucos milhões de euros e em 2018 também. --------------------------------------------------------------------------- .

 ---------- No quadro da receita, falando apenas na execução orçamental, em 2019 estava executado, na 

receita, 27,9 milhões de euros, o que era uma execução já muito próxima dos 50%, pois como sabiam 

existia uma meta indicativa, e pelo menos os 85% era a meta a que tentavam sempre chegar do ponto de 

vista da execução da receita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No período homólogo, em 2018, a receita, a 30 de junho, era de 25,3 milhões de euros, mas 

também não se podiam esquecer que existido a inserção do saldo da gerência do ano de 2018 que teve 

quase 2 milhões superiores face ao período homólogo de 2017.------------------------------------------------------ 

 ----------  No quadro da despesa também não havia muita diferença, apenas de 2 milhões de euros, ou 

seja, no ano de 2018 apontava para os 20,5 milhões de euros a 30 de junho de 2019 para os 21,9 milhões.

 ---------- A segunda nota dizia respeito à ficha do município do Centro de Estudos de Administração Local 
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(CEAL), que dava conta de todos os indicadores económicos e financeiros do município. ---------------------- 

 ---------- Disse que no segundo semestre de 2019 o prazo médio de pagamentos se havia fixado nos 29 

dias, e a 31 do 12 em 33 dias, o que significava que a CM se estava a esforçar para efetuar os pagamentos 

o mais rapidamente possível. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A capacidade de endividamento, também no 2º semestre de 2019, já apontava para 9,9 milhões 

de euros, os 20% daquilo que era a capacidade total de endividamento do município. Portanto, para este 

ano, tinha uma capacidade de endividamento de praticamente 10 milhões de euros. -------------------------- 

 ---------- No período homólogo de 2018, a capacidade de endividamento era de 8 milhões de euros e um 

prazo médio de pagamento de 42 dias, o que significava, também do ponto de vista financeiro, um 

grande esforço por parte do município. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente ao ponto de situação de projetos e candidaturas, disse que no quadro do Plano de 

Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS), Sampaio estava praticamente concluído. Maçã-

Santana, Alfarim-Caixas e Almuinha- Santana estavam em execução. ----------------------------------------------- 

 ---------- Cotovia-Santana e Zambujal-Santana haviam sido ambos adjudicados e iniciariam dentro dos 

próximos dias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre a Aldeia Nova da Azóia-Azóia, disse que estavam a finalizar o projeto de execução para o 

lançamento do procedimento, e sobre o HUB 10 da Quinta do Conde faltava finalizar o projeto e estavam 

a pensar avançar em duas fases, sendo que sobre a 2ª fase, que seria da rotunda para o lado do Barreiro, 

ainda tinha alguns acertos que não estavam a ser fáceis de resolver com as Infraestruturas de Portugal. - 

 ---------- No Cabo de Espichel, o estacionamento e a zona envolvente também já tinham sido adjudicados 

e iriam começar nos próximos dias. Estavam a aguardar a realização das festas de Cabo de Espichel para 

iniciar as obras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre a intervenção do aqueduto, disse que também já estava em fase de abertura de propostas 

para se iniciar ainda no ano corrente, e a ampliação da Escola da Quinta do Conde também já estava em 

execução. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Bloco da Mata estava em fase de apresentação de propostas e iria ser, na próxima reunião de 

Câmara, dada uma prorrogação de mais 10 dias para apresentação a pedido de duas empresas. ----------- 

 ---------- O Centro de Saúde de Sesimbra estava a aguardar o parecer da Administração Regional de Saúde 

(ARS), que, de acordo com a informação do próprio Concelho de Administração, chegaria até ao final da 

semana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Era expectável que na primeira ou segunda Reunião de Câmara de outubro fosse a deliberação a 
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abertura do procedimento concursal para a construção da Unidade de Saúde de Sesimbra. ------------------ 

 ---------- Sobre o Centro de Recolha de Animais, disse que estava em execução e sobre a Capela de São 

Sebastião, disse que estava concluído o projeto de execução e a abertura do procedimento concursal 

também iria a uma das duas próximas reuniões de câmara. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Relativamente à Mata da Vila Amália disse que estavam a aguardar o projeto final e era 

expectável que até ao final do ano pudessem ter o projeto pronto e que pudesse ir a deliberação de 

câmara para a abertura do procedimento. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre a Escola Navegador Rodrigues Soromenho disse que estava em fase de adjudicação e não 

tinha sido ainda adjudicada porque entretanto tinham lançado outro procedimento de prestação de 

serviços para a questão da fiscalização e segurança em obras, até por dificuldade em termos de recursos 

humanos para acompanhar todo o processo da obra. Era expectável que se iniciasse durante o mês de 

outubro/novembro, pelo menos em termos de estaleiro, não iria haver grande intervenção de fundo. --- 

 ---------- Relativamente ao Auditório da Quinta do Conde, disse que estava em fase de projetos de 

especialidades e também era expectável que até ao final do ano pudesse ser aberto o procedimento. ---- 

 ---------- Referiu que iria deixar uma nota sobre uma informação que conseguiu obter junto Instituto de 

Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) relativamente ao concurso para a construção do 

Tribunal de Sesimbra, que se encontrava, no momento, no Ministério das Finanças e estava apenas a 

aguardar o compromisso e o visto para a abertura do procedimento concursal para a sua construção. ---- 

 ---------- Disse que ao nível do que era sobretudo o Fundo Social Europeu, a candidatura Percurso em Rede 

para Inclusão Ativa (PRIA) estava a decorrer, bem como a suficiência energética nos edifícios. -------------- 

 ---------- Referiu que a obra na Azóia era previsível que terminasse durante o mês de outubro com todas as 

pavimentações e a conduta também, e a obra no Pinheirinhos era previsível que terminasse mais para o 

final do ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que tinha vindo a ser feito um investimento grande no âmbito das condutas de água em 

todas as intervenções feitas, quer no âmbito do PAMUS quer no âmbito das repavimentações. ------------- 

 ---------- Disse que tinha existido também um reforço de espaços verdes em algumas pequenas obras, 

algumas ainda a decorrer e outras programadas, no âmbito dos cemitérios. -------------------------------------- 

 ----------  Disse ainda que, relativamente ao Cabo de Espichel com o Programa Revive – Reabilitação, 

Património e Turismo - teriam condições para no mês de setembro lançar o concurso público para a 

concessão de parte do edificado do Cabo de Espichel. O entendimento da Secretaria de Estado era que 

por motivo de eleições seria protelado para o mês de outubro, e aceitaram até porque ia ser lançado pelo 
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Turismo de Portugal apesar de ser propriedade da CM.Referiu que ao longo do ano foi feito, apesar de 

ainda insuficiente, um grande investimento na limpeza, quer em viaturas quer em prestação de serviços. 

 ---------- As reclamações ao nível da limpeza diminuíram drasticamente comparativamente ao ano 

anterior, mas o investimento, quer limpeza de bermas e passeios, remoção de monos, lavagem de 

contentores e limpeza de praias, muitos deles até com prestação de serviços, representou um 

investimento próximo de meio milhão de euros. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Houve também um grande investimento na renovação da frota da CMS. -------------------------------- 

 ---------- Salientou o agrado nas intervenções programadas e realizadas por parte da Docapesca, apesar 

das intervenções serem sempre responsabilidade da câmara, sobretudo no Porto de Sesimbra que era 

sempre uma questão muito querida do ponto de vista histórico-cultural e do ponto de vista económico. 

 ---------- Salientou também uma obra, que há muito era expectada por toda a comunidade, de usufruto do 

porto e não só da pesca, que foi o lançamento do concurso para a construção da Ponte Cais n.º4 que 

decorreu no final do mês de agosto, com financiamento por parte do Programa Operacional Mar 2020, o 

que iria ser ótimo para o desenvolvimento do Porto de Sesimbra e também para a correlação entre o 

setor da pesca, as marítimo-turísticas e a náutica de recreio, porque vinha gerir um pouco o plano de 

água e criar melhores condições para os dois setores económicos. -------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que aquilo em que iriam sempre insistir, uma vez que o Porto era considerado o principal 

em termos de descarga e o terceiro em termos de valor, da necessidade clara da variante ao porto de 

abrigo como um fator de desenvolvimento económico, não só para os setores da pesca e do turismo 

como também para o próprio Concelho de Sesimbra, particularmente para a Vila. ------------------------------ 

 ---------- Disse ainda que estavam acompanhar com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale to 

Tejo (ARS LVT) as várias possibilidades e tinha havido um esforço de parte a parte para concertar a 

possibilidade de ter uma solução a curto-médio prazo para a construção de uma segunda Unidade de 

Saúde da Quinta do Conde, e estavam a ser feitos trabalhos e contactos. ------------------------------------------ 

 ---------- Havia a viabilidade de ambas as partes, e esperavam conseguir, até ao final do ano, ter uma 

plataforma de entendimento relativamente a essa segunda Unidade de Saúde que tanta falta fazia na 

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

 ---------- Referiu que estavam a aguardar uma reunião que já tinha sido solicitada por duas vezes à 

Administração Interna sobre as instalações da GNR da Quinta do Conde e Alfarim, e agora só retomariam 

depois das eleições. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que foram confrontados pelo Plano Distrital da GNR com a necessidade de fazer 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 24  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 17 de 50 

 

 

intervenções que dariam quase para fazer um mercado da Quinta do Conde nas duas instalações, uma 

arrendada e outra cedida à GNR. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Referiu que iniciaram também um conjunto de contactos com o Conselho Executivo do Instituto 

de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e o FORMAR, para tentar arranjar uma solução de 

dinamização do atual edifício do Forpescas. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que, no âmbito do verão e particularmente na área do turismo, apesar dos sinais revelarem 

algum abrandamento no Concelho de Sesimbra, continuavam a crescer, quer em termos de dormidas, o 

que era um bom sinal, acompanhando também aquilo que era o ritmo da região de Lisboa. Havia uma 

diversificação também dos mercados externos que era importante salientar. ------------------------------------ 

 ---------- Disse que, não sendo responsabilidade da CM, tinham em mãos um conjunto de processos que 

julgava serem uma mais-valia do ponto de vista económico para a Vila de Sesimbra, nomeadamente, o 

Hotel “As vilas de Sesimbra”, que tinha ficado abandonado por mais de uma década, e era expectável que 

até ao final do ano estivesse concluído, e teria o management por parte da Sheraton através da marca 

Four points. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Também era expectável que até ao próximo verão, o Hotel Sesimbra Shell já tivesse em 

funcionamento, com 300 lugares de estacionamento público na marginal poente.   ---------------------------- 

 ---------- Também já foi a reunião de Câmara, e iria a uma retificação com um promotor, a proposta para 

iniciar a curto prazo a reabilitação e construção do Sesimbra Boutique Hotel nas instalações do edifício do 

Pinto Leão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, informou que iriam preparar duas candidaturas, uma ao Fundo Ambiental para a 

aquisição de mais uma viatura elétrica, e outra, cujo financiamento era de 85%, a Fundos Nórdicos, 

Islândia, Noruega e Liechtenstein, para uma reserva visitável do Museu e para a Sede do Museu de 

Sesimbra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em seguida, solicitou o uso da palavra o Deputado João Rodrigues que após cumprimentar todos 

os presentes disse que tinha sido aprovado em reunião de Câmara a aquisição por parte do município, de 

uma fração C1 no edifício Mar da Califórnia e perguntou qual foi o enquadramento dessa aquisição e ao 

que se destinava. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu também que havia sido celebrado o protocolo entre o município e o Banco Santander 

Totta, e gostaria de saber qual o âmbito desse protocolo. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que foi adquirido pelo Município de Setúbal um equipamento para monda térmica, e 

perguntou qual era a forma de fazer a monda no Concelho de Sesimbra e se eventualmente seria possível 
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aplicar também ao concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre os transportes, perguntou se havia alguma evolução sobre o aumento de fluxos, porque 

esteve a analisar e, em relação à Azóia, o último autocarro deveria de sair às 19.50h para a Azóia mas 

ficava no Zambujal. O próprio tarifário dos fluxos de transporte indicava que ia até à Azóia mas só 

chegava ao Zambujal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente ao Hotel Sesimbra Shell, referiu que o edifício destoava bastante da imagem 

envolvente, e perguntou se não havia a hipótese de negociar pelo menos a cor do edifício para ficar mais 

harmonioso em relação aos edifícios envolventes. ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Lobo da Silva que começou por cumprimentar todos os 

presentes e referir que depois da intervenção do Presidente da CMS referente a diversas obras ficaram a 

saber que quase parecia que haviam 2 tempos, o Concelho de Sesimbra e o País. ------------------------------- 

 ---------- De facto, o Concelho de Sesimbra ultrapassava em larga escala o que se fazia pelo País fora. ------ 

 ---------- De seguida, perguntou se o Presidente da CM podia informar para quando seria o lançamento da 

primeira pedra ou da inauguração da Escola Secundária da Quinta do Conde. ------------------------------------ 

 ---------- Relembrou que em tempos houve uma força política que dizia que não se calaria pela construção 

da escola enquanto a voz não lhe doesse, mas aparentemente a voz tinha-lhe começado a doer logo no 

primeiro ano, e, após 4 anos, ainda não estava sequer lançada a primeira pedra para a construção da 

mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ainda relativamente à Educação, perguntou como tinha corrido o ano letivo em termos de 

professores, de pessoal não docente e se efetivamente algum agrupamento estava com défice. ----------- 

 ---------- Referiu que no passado mês de agosto, junto à Praia, em frente à Sociedade Musical 

Sesimbrense, verificou que houve uma situação de pré-afogamento e que não havia nadador salvador, e 

quem socorreu foram os nadadores salvadores que se encontravam na Praia da Califórnia. ------------------ 

 ---------- Dentro do que era expectável, os Bombeiros depressa socorreram o munícipe e o mesmo foi 

conduzido ao hospital. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  Mas, a questão era que numa frente da praia não havia um nadador salvador e tinham de ver 

como poderiam colmatar essa falha porque de facto só nas zonas extremas é que havia nadador salvador 

e iam muitas pessoas para aquela zona. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que não existia ali nenhum apoio de praia mas havia uma pessoa que explorava as gaivotas 

e não sabia até que ponto se poderia, eventualmente, conversar com o senhor para a colocação de um 

nadador salvador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ---------- Referiu uma obra que estava a decorrer na via entre a Quinta do Conde e a Makro, sabendo que 

não era uma obra da CMS, no entanto a mesma deveria de intervir junto da câmara responsável pela 

obra pois os grandes prejudicados eram as pessoas que saiam da Quinta do Conde ou que utilizavam 

aquela via para chegar à IC33 ou à Ponte Vasco da Gama. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que não tinha qualquer formação académica em termos de engenharia, mas passava 

diversas vezes e não conseguia perceber aquela obra. Talvez depois de feita houvesse algum 

embelezamento, mas por enquanto não o conseguia identificar, e o importante também não era ficar 

bonita ou feia mas sim operacional para as pessoas que utilizavam a via, mas aquilo era um pandemónio 

de manhã e à noite, pois as filas começavam nas Bombas de Combustível da Galp da Quinta do Conde e 

iam até à entrada das bombas da BP. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Perguntou se havia alguma possibilidade da CMS intervir nessa matéria. ------------------------------- 

 ---------- Em seguida, disse que não sabia se o PCMS tinha algum conhecimento da proposta de Lei do PS 

que visava a extensão de mais de metade das freguesias e perguntou se lhes ia “tocar” alguma desgraça 

ou não. Se não tocasse, ainda bem, mas gostaria de saber qual a posição do Presidente da CM face a essa 

proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Perguntou também quando seria inaugurado o Hospital do Seixal. ---------------------------------------- 

 ---------- Disse que ainda bem que iriam ter o edifício do Hotel Sesimbra Shell aberto ao público, que visava 

300 lugares e perguntou como iria ser gerida a administração dos 300 lugares, se estava relacionado com 

a CM, se a mesma tinha alguma participação, se iria ser explorado pela própria empresa, a que custos e 

se iria ter algum piso de acesso para a população que quisesse ir a Sesimbra ------------------------------------- 

 ---------- Concluiu dizendo que abordou este tema para recordar aquilo que se fez no mar da califórnia, e 

que o elevador ainda não tinha funcionado este ano. -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra a Deputada Luísa Carvalho, que começou por cumprimentar todos os 

presentes e dizer que tinha um conjunto de questões que eram mais esclarecimentos que agradecia que 

pudessem ser complementados pelo Presidente da CM e pelos Vereadores. -------------------------------------- 

 ---------- A primeira questão estava relacionada com a reunião realizada com o senhor Luís Bastos 

Alcântara sobre um projeto turístico. Perguntou qual era o projeto e onde se localizava. --------------------- 

 ---------- A segunda questão tinha a ver com o Hotel “As Vilas de Sesimbra”, mas que o Presidente já tinha 

dito que a conclusão estava prevista para o final do ano. --------------------------------------------------------------- 

 ---------- A terceira questão estava relacionada com o projeto atual da Herdade da Apostiça. Perguntou o 

que se havia decidido e o que se esperava nesse contexto. ------------------------------------------------------------ 
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 ---------- Por último, solicitou esclarecimentos sobre a reunião com o Senhor Marcelo Azevedo para um 

empreendimento na Rua Amélia Frade e Rua da Luz. -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou em seguida o uso da palavra o Deputado Paulo Caetano, que após cumprimentar todos 

os presentes, perguntou, relativamente à reunião com o Conselho Metropolitano onde foi tratado o 

assunto de transportes e mobilidade, se havia alguma informação que pudesse ser acrescentada em 

termos de avaliação da situação.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em seguida, perguntou à Vereadora Felicia Costa se havia alguma coisa que pudesse acrescentar 

relativamente às reuniões sobre o ponto de situação e estratégia do Plano Diretor Municipal (PDM). ----- 

 ---------- Referiu que tinha havido duas reuniões sobre de concertação para o Plano da Orla Costeira (POC) 

Cabo de Espichel-Odeceixe e perguntou se havia alguma coisa a acrescentar em relação às últimas 

informações que já tinham sido prestadas. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu também uma reunião com a equipa do Plano de Pormenor Norte, e perguntou se seria da 

da Zona Norte da Mata de Sesimbra. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que havia uma proposta para a transferência da Reserva Arqueológica para o Edifício 

“Anufise”, e perguntou o que era em concreto essa Reserva Arqueológica. --------------------------------------- 

 ---------- Perguntou também se havia algumas boas notícias a propósito da vinda do perito do Sr.Mark 

Oneill, membro do júri das candidaturas aos prémios EMYA, no âmbito da Candidatura do Museu 

Marítimo ao Museu Europeu do Ano, e se já tinha havido alguma decisão ou informação sobre o eventual 

prémio a ser entregue ao Museu de Sesimbra. ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em relação à questão da limpeza, disse que poderiam concordar que de facto existiram algumas 

situações que mostraram melhoria em relação aos anos anteriores, no entanto, e era uma sensação 

muito pessoal, a recolha de resíduos continuava a apresentar deficiências não só de ecopontos como de 

indiferenciados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Vereador José Polido, no ano passado, quando falaram sobre isso, mencionou a verba 

significativa que era despendida pelo município em todo esse processo, no entanto, por circunstâncias 

pessoais, no verão passou por vários locais do País, até mesmo sítios remotos, e com algum agrado 

verificou que nesses locais a situação era significativamente melhor que a que tinham em Sesimbra. ----- 

 ---------- Talvez a pressão turística de alguns desses locais não fosse tão forte, mas a do Minho era 

equiparável a Sesimbra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Admitia que esses municípios tivessem um nível de despesa ainda muitíssimo superior ao de 

Sesimbra, se não tivessem, e não fazia a mínima ideia se tinham ou não, isso significaria outra coisa que 
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era preocupante, era que Sesimbra gastava de uma forma pouco eficiente, pois gastava de uma forma 

muito mais significativa e, por comparação, conseguiam identificar situações bastante melhores. ---------- 

 ---------- Não sabia se não haveria a necessidade de fazer uma reflexão sobre a eficiência da despesa que 

se estava a ter. Claro que havia imensas justificações e o assunto já havia sido discutido imensas vezes, 

mas deviam de continuar a fazer essa reflexão. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Usou em seguida da palavra o Deputado José Guerra, que após cumprimentar todos os 

presentes disse que o BE havia alertado recentemente o Presidente da CM para a existência de ajustes 

diretos com valores superiores aos permitidos por lei. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Apesar de não ter obtido qualquer reposta, o BE constatou com satisfação que a CM passou a 

usar muito mais o procedimento de consulta prévia, mais participado e mais adequado aos valores em 

causa. Estranhava-se no entanto muitas vezes existir só um ou dois concorrentes nessas consultas prévias 

quando a lei referia que deviam ser convidadas 3 empresas. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- Perguntou qual o motivo para essa situação. -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que o BE gostaria de ter acesso ao contrato de transportes escolares feito com os TST, deste 

ano e dos anos anteriores deste mandato, pois tanto quanto sabia, os contratos não eram públicos. ------ 

 ---------- Perguntou o que justificava que o plano Intermunicipal de Defesa da Floresta 2016/2020 

estivesse em consulta pública apenas quase no final da sua vigência. ----------------------------------------------- 

 ---------- Disse que, por outro lado, o Regulamento Municipal do Uso do Fogo que iriam hoje discutir, tinha 

ido a consulta pública e perguntou se não teria sido pela falta de divulgação que nenhum munícipe 

participou. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Perguntou também porque razões não tinha saído ainda em Diário da República os avisos de 

alteração por adaptação do PDM e Plano da Zona Norte da Mata de Sesimbra conforme exigido pelo 

Plano da Orla Costeira, quando a delegação da CM era já de 24 de julho e o aviso do Plano da Zona Sul da 

Mata de Sesimbra já tinha saído a 28 de agosto. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que gostariam de solicitar à CMS os documentos referentes ao pedido de informação prévia 

de licenciamento, que por lei iam a reunião de câmara. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Perguntou porque é que o Presidente da CM, que ficou de enviar as posições da CMS sobre o POC 

Cabo de Espichel – Odeceixe à AMS, ainda não o tinha feito. ---------------------------------------------------------- 

 ----------  Perguntou se, terminado o período de transição de 4 anos que a lei previa para as revisões do 

PDM e sem que tivesse sido apresentado o novo PDM, a CM reconhecia a necessidade de ser feito um 

Relatório do Estado do Ordenamento do Território (REOT). ------------------------------------------------------------ 
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 ---------- Perguntou também, por que razão não tinha saído ainda o estudo da Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA) sobre o desassoreamento e abertura da Lagoa de Albufeira. ------------------------------------ 

 ---------- Perguntou ainda se a CMS continuava a apoiar a organização do Festival Super Bock Super Rock 

sem proceder a uma monitorização cuidadosa do seu impacto nas espécies protegidas como exigia a 

diretiva habitat. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Questionou de que cor eram os Leds aplicados nas escolas básicas, porque o led branco era 

prejudicial à saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra a Deputada Bertina Duarte, que começou por cumprimentar todos os 

presentes e dizer que tinha apenas uma questão para colocar que se prendia com a revisão do Plano 

Intermunicipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que no penúltimo parágrafo do Aviso n.º 14/045 de 2019 dizia que existia uma consulta 

pública e que os munícipes se poderiam pronunciar e fazer observações sobre a revisão do Polo 

Intermunicipal, mas os mapas encontravam-se numa escala mínima e não foi a única a reparar nisso. 

Haviam outras pessoas que faziam essa observação, que apesar de conhecerem bem o Concelho não 

conseguiam ler o mapa porque a escala se encontrava muito pequena. -------------------------------------------- 

 ---------- Perguntou se não era possível disponibilizar os mapas a uma escala que permitisse fazer uma 

leitura mais clara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado João Valente que após cumprimentar todos os presentes 

congratulou a situação dos transportes na Quinta do Conde e o facto de já circular um mini autocarro 1N 

que fazia o transporte de passageiros entre as zonas mais afastadas. ----------------------------------------------- 

 ---------- Disse que o PAMUS ainda não era uma realidade na Quinta do Conde, mas gostariam de perceber 

se conseguiam explicar até onde ia efetivamente a primeira fase do HUB 10. ------------------------------------- 

 ---------- No que dizia respeito ao número de toneladas recicladas, disse que seria importante perceber 

que existiam grandes baterias de reciclagem, e a verdade era que continuava a faltar ainda os cais para 

arrumar os contentores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Perguntou se havia alguma previsão para começar a arrumar os contentores pelas ruas do 

Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio em seguida o Deputado Sérgio Faias, que perguntou se a CMS tomou alguma posição 

na consulta pública sobre o aeroporto.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que uma Deputada do Grupo do Partido Comunista Português (PCP) da Assembleia da 

República fez uma pergunta parlamentar sobre o Hospital do Seixal e enviou a resposta com toda a 
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cronologia para o Serviço de Apoio à AMS, que remeteu para os Deputados Municipais. ---------------------- 

 ---------- Por fim, disse que teve o prazer de fazer o caminho do seu carro até ao local da sessão com o 

Líder do GM da CDU, e infelizmente tinham se sentido algo inseguros devido à falta de iluminação na 

Avenida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Detetaram então, que uma das propostas apresentada na AMS para o melhoramento da 

iluminação na Avenida ainda não havia sido concretizada. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não havendo mais questões, a Presidente da AMS cedeu a palavra ao Presidente da CMS que 

começou por dizer que não conseguia encontrar a resposta à questão colocada pelo Deputado João 

Rodrigues relativamente ao protocolo com o Santander Totta e solicitou ao Deputado que pudesse 

fornecer mais informação ainda durante a sessão. ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Relativamente à questão da aquisição do imóvel no edifício Mar da Califórnia, disse que se tratou 

da aquisição de uma das lojas que a CM utilizava com muita frequência por um acordo que tinha com o 

antigo proprietário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- As lojas ficaram por execução no Millenium BCP, foram colocadas à venda, e a CM entendeu que 

deveria de comprar na perspetiva do conjunto de atividades que lá desenvolvia e necessidades da loja, 

independentemente de não ter para já nenhum programa de reabilitação da loja nem destino. ------------ 

 ---------- A loja era necessária para a realização da feira do livro, para as iniciativas do carnaval, para as 

iniciativas desportivas que começavam todas maioritariamente na Praia da Califórnia, e devido a essas 

necessidades, entendeu o município que, em função dos preços e valores envolvidos na operação, era 

vantajoso adquirir uma das seis lojas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Neste momento não havia nenhum destino ou projeto específico, a loja estava em “tosco” e não 

tinham nada previsto para a mesma, mas mesmo que tivessem, teria de ter versatilidade para cobrir as 

necessidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto á questão da monda Térmica disse que não estava previsto e continuavam a fazer a 

monda não utilizando o glifosato, com recurso apenas aos trabalhos manuais. ----------------------------------- 

 ---------- Disse que conhecia o mecanismo e não lhe parecia ser um mecanismo também muito eficiente. 

Já tinha tido a oportunidade de ver várias demonstrações, até no seu período de estadia de 12 anos na 

Junta de Freguesia do Castelo e nunca tinha achado que fosse de certa forma eficiente para aquilo que 

havia no quadro da Freguesia do Castelo ou da Quinta do Conde. ---------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente aos TST – Transportes Sul do Tejo, disse que não sabia se já tinham chegado os 

dados da Área Metropolitana de Lisboa (AML) relativamente à procura por município, mas a informação 
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que tinha do último Conselho Metropolitano era que iriam enviar. -------------------------------------------------- 

 ---------- Não tinham ainda os dados mas a informação que tinham era que de facto tinha havido uma 

procura acima do que era expectável, e a informação que iam recolhendo do Município de Sesimbra, não 

sendo informação quantitativa, era que existia uma procura muito grande em algumas frequências de 

autocarros, nomeadamente os que iam para Lisboa/Cacilhas, e tinham levado alguns constrangimentos 

de alguns passageiros que muitas vezes ficavam em terra. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que desconhecia a questão da Azóia, mas se a informação chegasse colocariam obviamente 

por escrito. Neste momento, por muitas pressões que fizessem, a operação estava nas mãos dos TST. --- 

 ---------- Relativamente ao Sesimbra Shell, disse que a cor do mesmo era a que estava definida no 

programa e no licenciamento pela CM e pela AMS quando houve a deliberação de alienação com projeto 

daquele terreno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Nesse momento já estava definido o programa, a dimensão, a volumetria e a Superfície Total de 

Pavimentos (STP). Gostassem ou não, era o que estava definido aquando da sua aprovação pela CM e 

pela AM. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- No que dizia respeito à Lagoa de Albufeira, disse que não tinham informação relativamente à 

questão do estudo do desassoreamento. Era verdade que já devia de estar executado e era uma 

responsabilidade a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). ----------------------------------------------------------- 

 ---------- A única informação que poderia acrescentar, não oficial mas oficiosa, por parte da APA, era que 

provavelmente antes de 2022 nunca iria acontecer, mas era bom que a AMS tomasse posição junto da 

APA, da necessidade daquela operação. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Recusava-se a discutir se a operação devia ser a 1, a 2, a 3, a 4 ou a 5, porque isso era a mesma 

coisa que discutirem a cor do Sesimbra Shell. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse que se no próximo ano, se tudo se confirmasse, a CM retomaria aquilo que era a abertura 

regular.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Acrescentou que esta questão da abertura do canal da Lagoa de Albufeira também tinha de ser 

ponderada. Sempre tinha havido até há data, e era a CM que o fazia com diversas ferramentas, por 

acordo ou por protocolo, um esforço em abrir o canal no equinócio da primavera, mas a verdade era que 

a realidade deste ano veio comprovar que quanto mais tarde se abrisse o canal mais eficiente se tornava 

a abertura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Isto obviamente mexia com a cultura e com a história das pessoas que habitualmente iam à Lagoa 

de Albufeira na Sexta-Feira Santa para ver a abertura. ------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Tinha de haver de facto uma avaliação à qualidade das águas da Lagoa de Albufeira. Se fizesse 

mais calor, o oxigénio podia pôr em causa as produções existentes. ------------------------------------------------- 

 ---------- Tinha de ter em linha de conta também as características do oceano e o período e os moldes em 

que se fazia a abertura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Dentro da abertura regular tinha de se ter em conta aquilo que era as opiniões históricas, a 

qualidade da água e as questões técnicas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Relativamente às questões colocadas pelo Deputado Lobo da Silva, salientou que era verdade o 

que tinha referido, que o Concelho ultrapassava o que o País realizava e eram bom sinal. -------------------- 

 ---------- Em seguida, disse que não tinham mais nenhuma informação relativamente à Escola Secundária 

da Quinta do Conde. Nas últimas reuniões que tinham feito apontou-se para o estudo de uma solução 

que não era a construção da Escola Secundária da Quinta do Conde, mas nem sobre solução tinham 

qualquer informação sobre a possibilidade de avançar. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- No que dizia respeito às questões sobre o ano letivo, disse que posteriormente a Vice-Presidente 

da CMS daria uma informação mais precisa. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto à questão do pré-afogamento, disse que entre a Praia da Califórnia e a Praia do Ouro 

havia um acordo entre os concessionários, e só os concessionários dos apoios de praia é que tinham 

obrigatoriedade de ter nadadores salvadores. ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Esse acordo entre as concessionárias e a autoridade marítima previa que os nadadores 

salvadores, mesmo que só tendo responsabilidade sobre a frente da concessão, pudessem acudir a 

qualquer situação que ocorresse entre a Praia do Ouro e a Praia da Califórnia. ----------------------------------- 

 ---------- Disse que não tinham registos, tendo em conta a tipologia da Praia de Sesimbra, de afogamentos 

causados por questões marítimas.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sabia as dificuldades que os concessionários e a CM tinham na contratação de nadadores 

salvadores. O ano passado tinham aberto o concurso para 5 e só tinham conseguido 2, e este ano 

conseguiram 4 dos 5, a pagar duas vezes mais do que haviam proposto no ano anterior para as praias não 

concessionadas, nomeadamente Lagoa de Albufeira, Bicas e Foz. ---------------------------------------------------- 

 ----------  Na sua opinião, não se justificava um investimento da CM para ter um nadador salvador entre a 

Praia do Ouro e a Praia da Califórnia. Também não queria avançar para aquilo que era a proposta do 

Plano de Praia no âmbito do Plano da Orla Costeira Cabo de Espichel – Odeceixe, que indicava que o 

Plano de Praia de Sesimbra devia de ter só concessões e assim garantia a existência de nadadores 

salvadores em toda a linha da praia. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ---------- Disse que descordaram frontalmente dessa opção, mas a verdade era que toda a praia teria 

nadadores salvadores mas não sobraria nada sem ser as concessões. ----------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à questão da estrada entre a Quinta do Conde e a Makro, disse que a questão já 

tinha sido levantada pelo Vereador Américo Gegaloto na última reunião de Câmara. -------------------------- 

 ---------- Disse que teve a oportunidade de falar com o Presidente da CM de Palmela para perceber o prazo 

da obra que tinha prevista a construção de uma rotunda, e a resposta que obteve o esforço e o contacto 

com a empresa no sentido de não haver atrasos na obra. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Era uma obra que iria criar constrangimentos que afetavam principalmente a população da 

Quinta do Conde e o Concelho de Sesimbra, mas tinha de ser realizada. Provavelmente os prazos também 

não foram os melhores, contrariamente a outros locais, o período do verão se calhar seria preferível para 

a realização daquela obra, mas esperava que no final tudo ficasse em condições. ------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que contactou também a CM de Setúbal relativamente a algumas queixas que 

receberam de abate de pavimento na própria Estrada da Vila Amélia, que já tinha contactado a empresa 

e iria ser feita a regularização de alguns desses abatimentos. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre a questão da extensão de Freguesias, disse que confessava que, apesar de ser uma área 

que lhe era particularmente querida, não conhecia a versão final da proposta, embora já tivesse discutido 

sobre ela sem a conhecer em concreto. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Se ela se aproximasse daquilo que era a versão inicial, diria que sobre uma asneira se fazia outra 

asneira, porque se o Governo do PSD havia feito uma “razia” às Juntas de Freguesia, o atual Governo 

vinha dizer que podiam pôr algumas mas que iriam eliminar outras quantas. ------------------------------------- 

 ---------- Daquilo que conhecia do projeto inicial, falando em concreto do caso de Sesimbra, não se tinha 

apercebido de nenhum risco para nenhuma freguesia de Sesimbra, contudo, não tinha ainda lido a versão 

final. ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto à questão do Hospital do Seixal disse que não tinha mais informações para dar. O que 

sabiam por parte da CM do Seixal era que estava praticamente concluído o projeto de arquitetura 

essencial para se avançar com o processo. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente ao Sesimbra Shell, disse que o que estava previsto era estacionamento público 

numa operação muito similar àquilo que o do era o Mar da Califórnia. --------------------------------------------- 

 ---------- Era uma operação privada e não fazia a mínima ideia de quem seria que ia explorar, ou seja, o 

estacionamento não era da CM, era público e tinha de ser público mas não era da Câmara. ------------------ 

 ----------  No que dizia respeito ao Elevador na Califórnia, disse que depois de essa questão ter sido 
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levantada 10 vezes na CM e mais umas 20 vezes na AM, tiveram de ir perceber tudo isso porque haviam 

elevadores a mais, e conseguiram chegar àquilo que era o problema, e o problema existia de facto. ------ 

 ---------- De facto, o elevador não era propriedade da Inpark nem era público, era propriedade do hotel, e 

do que tinham conseguido perceber do alvará e das questões das plantas, devia de ser público. ------------ 

 ---------- O acordo não era claro, porque dizia que o elevador devia de garantir o acesso público ao 

estacionamento, bem como a escada. Não dizia que era um elevador de acesso público entre as duas 

plataformas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que houve depois o entendimento do hotel com a Inpark e com a construção do elevador 

no interior do caracol, que ele não fosse até ao 8º piso. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- O elevador do caracol também não servia a Inpark, pois não dava acesso a nenhum 

estacionamento que pudesse servir entre a plataforma mais elevada e a Praça da Califórnia. ---------------- 

 ---------- Acrescentou que, neste momento estavam em conversações com o hotel para ver se conseguiam 

retomar a função do elevador, sabendo que juridicamente, o que vinha no acordo, de facto não era entre 

uma plataforma e outra, era o acesso ao estacionamento, e o estacionamento não ia até ao 8º piso. ----- 

 ---------- Na sua leitura, devia de ser um elevador entre o 0º e 8º piso, mas em rigor, o estacionamento não 

ia até ao 8º piso. Tratava-se de uma complexidade jurídica mas estavam a ver com o hotel como 

poderiam resolver essa situação. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente às questões colocadas pela Deputada Luísa Carvalho sobre a reunião com o Senhor 

Luís Bastos Alcântara, disse que não sabia precisar, mas tinha a ideia de que era um operador marítimo-

turístico que se queria fixar em Sesimbra. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto à Herdade da Apostiça disse que era a mesma reunião que com a equipa do Plano 

Pormenor Norte, podia estar identificada num sítio diferente, mas era a mesma reunião. -------------------- 

 ---------- Tinha-se tratado de uma reunião de trabalho entre a equipa técnica, os promotores e a CMS 

sobre o Plano Pormenor Norte, que estava a avançar. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu em seguida, que a indicação que se encontrava na Atividade Municipal sobre a reunião da 

Vice-Presidente da Câmara com o Sr. Marcelo Azevedo, não dizia respeito ao projeto de empreendimento 

para a Rua Amélia Frade e Rua da Cruz, mas sim ao Edifício do Pinto Leão. ---------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que era verdade que havia já um promotor que tinha adquirido o terreno. Não havia 

nenhum projeto na câmara mas havia algumas reuniões sobre o terreno entre a Rua da Cruz e a Rua 

Amélia Frade, uma antiga fábrica dos franceses. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto às questões colocadas pelo Deputado Paulo Caetano sobre os Transportes e Mobilidade, 
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disse que assim que chegasse a informação, que provavelmente até iria chegar ao Vereador Sérgio 

Marcelino, pediria para que fosse remetida ao Serviço de Apoio à AMS, que a Área Metropolitana de 

Lisboa (AML) tinha ficado de enviar. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à reunião sobre a estratégia do PDM disse que era uma reunião interna entre os serviços, 

ele próprio e a Vice-Presidente da CMS. Posteriormente a Vice-Presidente poderia acrescentar mais 

alguma informação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No que dizia respeito à questão sobre o POC Cabo de Espichel – Odeceixe, disse que já tinha 

existido uma ou duas reuniões de concertação e, aparentemente, grande parte das suas preocupações 

foram acolhidas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre a Reserva Arqueológica, disse que o que se pretendia, até do ponto de vista da 

candidatura, era que parte do edifício Anufise ficasse com a reserva visitável do Museu Municipal, que 

não incluía só a reserva arqueológica. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Nem podia ser de outra forma. Tratava-se também de adaptar e tentar reabilitar o edifício para o 

tornar visitável. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre a questão da limpeza e recolha de resíduos, disse que depois passaria a palavra ao 

Vereador José Polido para responder à questão. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse em seguida, que tinha recebido e enviado hoje, para o Serviço de Apoio à AMS, os 

resultados do 1º semestre de 2019 da recolha seletiva da Amarsul, em que Sesimbra surgia como o 

primeiro município da Amarsul, na recolha seletiva, com 43,8 kg por habitante, longe de todos os outros.

 ---------- Isso significava que a verba estava a ser bem investida, pois estavam na linha da frente da recolha 

seletiva de todos os municípios da Península de Setúbal. --------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que, a meta colocada pela Amarsul e pelos municípios, que eram acionistas também, 

para 2020, era de 45 kg por habitante, e Sesimbra estava neste momento a 1,2 kg. O que significava que, 

se continuassem a trabalhar no mesmo ritmo, para Sesimbra seria facilmente atingível, e os outros 

tinham muito trabalho e caminho a percorrer, e se calhar também alguns encargos. --------------------------- 

 ---------- Relativamente às questões colocadas pelo Deputado José Guerra sobre um email que enviou à 

CM em nome do BE, sobre os ajustes diretos de valor superior aos permitidos por lei, no qual o 

Presidente da CM enviou resposta com conhecimento a todos os Grupos Políticos com assento na AMS, 

disse que foi invocado o direito do estatuto da oposição, o qual utilizam de igual forma para todos os 

partidos com assento parlamentar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No email enviado à CM pelo BE, não era feita uma pergunta, mas sim uma afirmação de que a 
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câmara estava a incumprir a Lei, nomeadamente o Código dos Contratos Públicos (CCP), ao nível da 

contratação, elencando um conjunto de irregularidades do mês de junho. ---------------------------------------- 

 ---------- A sua resposta foi que, no enquadramento do estatuto do direito de oposição poderia dar a 

resposta que o deputado queria, mas também disse que podia solicitar a fiscalização às entidades 

competentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse que a CMS tinha os contratos todos legais e era pena que as pessoas não soubessem ler no 

Base.Gov e que se o Deputado José Guerra e os restantes Deputados quisessem, numa próxima reunião 

podia solicitar a alguns técnicos da CMS no âmbito da contratação pública, que pudessem explicar como 

eram os procedimentos de contratação pública e a publicitação. ----------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que, por a publicitação dizer que apenas respondeu uma ou duas empresas, não 

significava que só tivessem sido convidadas essas, porque a lei dizia que tinham de ser convidadas 3. Se 

apenas uma respondia, significava que as outras duas responderam a dizer que não queriam concorrer ou 

que não responderam. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse que o convidava, assim como já tinha sido feito em outras circunstâncias, a pedir às 

entidades com a competência para o efeito, para fiscalizar o conjunto de aquisições de serviços que 

alegava que estavam ilegais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Acrescentou que o BE não tinha nenhuma tutela administrativa sobre o Município de Sesimbra, e 

tratava-se de uma matéria de gestão corrente. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente ao Plano Municipal de Defesa das Florestas contra Incêndios, disse que o mesmo 

se encontrava em vigor desde 2015, e o que estava a acontecer no momento era uma revisão proposta 

pelos 3 municípios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O plano continuava em vigor até ser aprovada a revisão. ----------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre a questão do Regulamento do Fogo e a consulta pública, disse que a CM, por norma, 

utilizava as ferramentas que a lei exigia no quadro da consulta pública. -------------------------------------------- 

 ---------- Todos os processos de consulta pública eram publicitados quer na CMS, quer no site da mesma, 

quer por edital, quer inclusivamente no Balcão Único de Serviços (BUS). ------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que o Regulamento do Fogo havia estado em consulta pública, tendo inclusivamente uma 

noticia e a publicação do edital.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Qualquer pessoa que tivesse interesse, poderia ir ao site da CM e consultar todos os processos 

em consulta pública, não havia nenhum incumprimento legal. -------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que não havia nenhuma obrigação por parte da Câmara de colocar, qualquer que 
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fosse o procedimento, num site chamado de consultas públicas. ----------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto às questões de adaptação dos 4 instrumentos de gestão territorial face às normas do POC 

– ACE, disse que só tinha pena que o senhor Deputado só tivesse visto as deliberações até ao dia 24 de 

julho, porque se tivesse continuado a ler as deliberações de câmara até há data de hoje, teria percebido a 

existência de uma retificação à deliberação de 24 de julho. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Com a retificação à deliberação de 24 de julho, os instrumentos mantiveram-se suspensos, e 

foram feitos novos anúncios de publicitação.------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que a Câmara cumpriu com o que devia de cumprir, mandou publicitar e enviou para a 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). A CCDR colocou à CM que algumas 

normas, na opinião deles, não estavam bem interpretadas no regulamento, e algumas eram excessivas. 

 ---------- Houve uma concertação com a CCDR e a Câmara manteve suspenso todos os Instrumentos de 

Gestão Territorial e retificou assim que chegou a concertação com a CCDR. Daí não ter sido publicado, só 

seria publicado a nova retificação. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que as questões das reuniões de Câmara também apareciam no site, o que não aparecia 

era todo o processo do licenciamento, mas qualquer deputado ou qualquer cidadão podia consultá-lo se 

fizesse prova de que era interessado, sem prejuízo do atual regulamento de proteção de dados. ----------- 

 ---------- Acrescentou que se houvessem duvidas, podiam sempre contestar a deliberação da Câmara nas 

instâncias com responsabilidade sobre essa matéria, nomeadamente no Ministério Público e na Inspeção 

Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT). --------------------- 

 ---------- Disse que um licenciamento até 400 m2 não obrigava a deliberação de câmara, ia apenas a 

despacho do Presidente ou da Vice-Presidente da CMS. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse também que, admitindo que a folha de rosto da proposta de licenciamento pudesse ser 

pública, a mesma apenas referia que, transcrevendo aquilo que era o parecer técnico, se propunha a 

deliberação de diferimento daquele licenciamento. Tudo o resto eram documentos de 4 ou 5 dossiês 

técnicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Perguntou ao Deputado José Guerra se pretendia a folha de rosto ou todo o processo, pois se 

fosse a folha da proposta e disse que, as palavras do Deputado davam a intender que o mesmo tinha 

dúvidas quanto à legalidade dos atos praticados por todos os elementos do Executivo Municipal e pelos 

técnicos.Disse ainda que, quando o Deputado José Guerra referia que a CM deliberava sobre uma 

informação prévia com base em pareceres técnicos, estava a querer dizer ou que não confiava nos 

técnicos ou que os técnicos faziam tudo o que os eleitos faziam e eram uma “cambada de malandros”. -- 
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 ---------- Perguntou se achava que o Presidente da CM ou algum Vereador, fossem estes da CDU, do PS ou 

do PSD, não olhavam para todo o processo para votar em consciência sabendo que todos os pareceres 

técnicos sustentavam a deliberação de câmara. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente ao parecer sobre o POC Cabo Espichel-Odeceixe, disse que tinha de pedir para o 

enviar aos serviços e que esperava que fosse colocado com reserva de informação na Plataforma da 

Assembleia Municipal de Sesimbra (PAMS). -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre os 4 anos de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) e o Relatório de Estado de 

Ordenamento do Território (REOT), disse que a questão já tinha sido respondida numa moção colocada 

pelo GM BE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto ao Estudo da APA e o desassoreamento disse que também já tinha respondido e 

acrescentou que deixava o desafio ao BE para que este apresentasse uma recomendação à APA, no 

Período de Antes da Ordem do Dia (PAOD), da próxima sessão da Assembleia.----------------------------------- 

 ---------- Relativamente ao Festival Super bock Super Rock, disse que a CM tinha um protocolo com a 

entidade promotora, que tinha sido deliberado por unanimidade na reunião de câmara, e havia um 

parecer do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) que sustentava o licenciamento. 

 ---------- Acrescentou que se existisse alguma dúvida, tinha de ser colocado ao ICNF, pois a Câmara só 

licenciava com o parecer do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que se lhe perguntassem se a CM tinha interesse em que se realizasse um festival com a 

dimensão do Super Bock Super Rock no Concelho de Sesimbra, diria que a resposta já tinha sido dada na 

reunião de câmara, que tinha deliberado por unanimidade assinar o protocolo com a Entidade Música no 

Coração. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  Quanto às questões colocadas pela Deputada Bertina Duarte sobre a revisão do Plano de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios, disse que as plantas em maior dimensão podiam ser consultadas no Balcão 

Único de Serviços e na Proteção Civil. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre as questões colocadas pelo Deputado João Valente sobre os transportes públicos na Quinta 

do Conde, disse que a carreira 1N não tinha nada a ver com o concurso. Tratava-se de uma decisão, no 

quadro da autonomia do operador, a SulFertagus, que tinha aumentado, e bem, a frequência dos 

transportes dentro da Quinta do Conde, sobretudo com ligação à Fertagus. -------------------------------------- 

 ---------- Relativamente ao Plano de Ação de Mobilidade Urbana e Sustentável e ao HUB 10, disse que 

deixaria a questão para o Vereador Sérgio Marcelino. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre as toneladas recicladas disse que tinham recebido hoje os dados da Amarsul e já tinham 
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enviado à AM. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, relativamente aos reciclados, disse que sabia que já estava a ser articulado entre a 

Amarsul e a CM, mas depois o Vereador José Polido responderia melhor a essa questão. --------------------- 

 ---------- Foi cedido o uso da palavra à Vice-Presidente da CMS que começou por cumprimentar todos os 

presentes e dizer, relativamente à reserva arqueológica que o que iriam fazer era retirar toda a reserva, 

também a museológica, dos pavilhões pré-fabricados, que estavam já muito degradados, por dois 

motivos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Em primeiro lugar, porque os pavilhões já não tinham as condições de segurança para garantir 

que aquela reserva que tinha algumas peças sensíveis, e era necessário acautelar. ----------------------------- 

 ---------- E também porque precisavam de garantir melhores condições também à Divisão do Urbanismo. 

 ---------- Acrescentou que, a Divisão do Urbanismo, com essa restruturação, congregou outras unidades 

que não dependiam do Departamento, até porque este não existia, e a intenção era que todos os 

técnicos do departamento pudessem ficar juntos, até para uma melhor celeridade e melhor 

acompanhamento de todos os processos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para isso, eles iam ter de sair dos pavilhões onde estavam e ir para os pavilhões onde estava a 

reserva, que iriam ter de ser demolidos e instalados novos, e toda a reserva passaria para o Edifício 

Anufise temporariamente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Havia a oportunidade de puderem ter uma candidatura a 85%, no valor de 750 mil euros, para a 

recuperação do Edifício Aníbal Esmoriz e a intenção era instalar ali alguns serviços da cultura, 

nomeadamente da área dos museus, para a reserva visitável, e criar também alguns gabinetes de 

restauro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  Disse que muitas das peças que tinham mandavam restaurar fora porque não tinha condições 

para as restaurar, e a intenção era que, com o valor da candidatura, todo o edifício pudesse ser 

recuperado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse também que a intenção era revisitar um projeto que estava concluído, cuja candidatura não 

tinha sido aceite devido ao não cumprimento dos prazos pela demora do Tribunal de Contas, mas 

atualizando com ateliers de restauro e mantendo a antiga mercearia do edifício. ------------------------------- 

 ---------- Em relação às reuniões de concertação do POC Cabo Espichel-Odeceixe, disse que fizeram 2 

reuniões com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e acrescentou que julgava já ser do 

conhecimento dos Senhores Deputados, a tomada de posição da CMS em relação ao regulamento do 

POC. --- Referiu que tinham algumas reservas muito sérias que tinham tido a oportunidade de expor nas 
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reuniões, e julgava que iriam ser acolhidas. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que na próxima segunda-feira iria diligenciar o envio da transcrição do regulamento do POC 

com que não estavam de acordo, para os deputados. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em relação ao PDM, disse que tinham vindo a ter reuniões bastante regulares e havia algumas 

áreas que estavam já trabalhadas, alguns documentos já estavam fechados e alguns que não, como o 

estudo acústico e alguns estudos em termos de vias que ainda não tinham sido entregues. ------------------ 

 ----------  Referiu que o deadline que tinham era, até ao final do mês de outubro ter todos esses 

documentos e todas as peças finalizadas para poderem avançar para as reuniões com as entidades, 

nomeadamente com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 

(CCDR LVT). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Informou que o regulamento estava a ser finalizado e estavam, neste momento, a trabalhar numa 

peça fundamental, que era a visão do executivo daquilo que era o ordenamento do território para os 

próximos anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que teria todo o prazer em marcar uma reunião com a Comissão de Planeamento, 

Ordenamento do Território e Ambiente da AMS, assim que os trabalhos estivessem todos finalizados para 

que os deputados ficassem a conhecer o PDM em primeira mão. ---------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à reunião com o Senhor Marcelo Azevedo, disse que julgava que todos sabiam 

qual era o projeto pensado para o Edifício Pinto Leão, que seria um Hotel Boutique. --------------------------- 

 ---------- Acrescentou que teve de ser sujeito a um parecer da Direção Geral de Património Cultural (DGPC) 

porque estava na área de influência do pelourinho, o que obrigou também à contratação de 

acompanhamento arqueológico.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi preciso também acertar algumas propostas do arquiteto que não foram aceites pela DGPC, 

relativamente a um piso envidraçado que iria servir de zona de refeições. ----------------------------------------- 

 ---------- Nesto momento, a DGPC já tinha dado o seu parecer favorável, e a proposta do projeto iria na 

próxima quarta-feira à reunião de câmara. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Concluiu dizendo que, a intenção do promotor era avançar rapidamente com as escavações logo 

que a Câmara Municipal de Sesimbra deliberasse aprovar o projeto. ------------------------------------------------ 

 ---------- Disse que, assim como já tinha sido referido pelo Presidente, o terreno onde era a antiga fábrica 

dos franceses tinha sido comprado, e tinham tido algumas reuniões preparatórias com a pessoa que 

propunha avançar ali com um projeto de habitação e também turístico. ------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que não tinha entrado ainda nada oficial na câmara e que tinham tido apenas 
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algumas conversas exploratórias daquilo que para a câmara era importante que pudesse vir a acontecer 

ali. ------ Em relação à abertura do ano letivo, disse que a informação que tinham das escolas era que havia 

o problema de falta de auxiliares. Ao nível do pessoal docente, estava tudo colocado, e ao nível do 

pessoal não docente, as escolas continuavam a lutar com a não dotação do número necessário de 

auxiliares e outro pessoal, como psicólogos. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Apesar dessa deficiência que preocupava todos anos, preocupava ainda mais caso a 

descentralização de competências se concretizasse, pois o que o Ministério da Educação anunciava era 

transferir para os municípios aquilo que estava dentro das escolas. ------------------------------------------------- 

 ----------  Acrescentou que sabiam que o pessoal que estava afeto às escolas era declaradamente 

insuficiente, e esta era uma preocupação não só para este ano letivo mas para todos os outros, 

sobretudo para os encargos que a Câmara teria que vir a assumir no caso da delegação de competências, 

ou seja, à semelhança daquilo que a CMS fazia com o Jardim de Infância, em que apesar do rácio ser de 1 

por cada duas salas, desde sempre que a CMS assumiu a colocação de 1 auxiliar por cada sala, e em 

muitos casos, como havia necessidades educativas especiais, colocar 2 auxiliares em cada sala mesmo 

não sendo esse o rácio definido pela portaria. ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Isso significava que ao receberem as competências, iriam receber com aquele pacote para 

funcionários, e obviamente que iriam fazer aquilo que sempre fizeram, tentar dotar as escolas com o 

número de auxiliares necessário efetivamente, o que iria acarretar uma despesa maior para a autarquia. 

 ---------- Disse que o ano letivo terminou com esses percalços habituais, e tinham algumas turmas no 

concelho que também não estavam a cumprir rigorosamente o que estava definido em termos do 

número máximo de alunos por turma, designadamente em turmas onde havia crianças com necessidades 

educativas especiais em que havia uma redução bastante significativa do número de alunos, mas por falta 

de salas de 2ºs e 3ºs ciclos, essa situação não estava a ser cumprida na íntegra. --------------------------------- 

 ---------- Referiu que recebeu uma ligação por parte do Delegado Regional da Educação na passada quinta-

feira, antes do início do ano letivo, a perguntar se a Câmara não podia contratar um contentor para 

colocar numa escola porque havia 2 alunos que não sabiam onde “encaixar”. ------------------------------------ 

 ---------- Essa questão foi resolvida porque arranjou-se uma sala numa escola do Agrupamento da Boa 

Água, que a escola havia abdicado para outro tipo de atividades. ---------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, referiu que da parte da CMS foi feito um esforço muito grande, e achava que nunca tinha 

havido um período tão intenso de obras escolares para garantir que os equipamentos estivessem em 

condições. Fizeram uma intervenção muito grande em muitas escolas e, para além disso, tinham ainda 
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pendente alguns projetos, como o projeto de uma eco escola para a escola das Fontainhas que tinham 

apresentado ao Ministério da Educação e já tinham recebido a aprovação em termos das salas e de toda 

a estruturação do projeto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A intenção era lançar esse projeto na escola já no próximo ano, pois de todas as escolas que eram 

da responsabilidade da Câmara, esta era aquela que tinha mais problemas em termos de estrutura. ------  

 ---------- Foi cedido o uso da palavra ao Vereador Sérgio Marcelino que após cumprimentar todos os 

presentes, disse que relativamente à intervenção do PAMUS na Quinta do Conde, chamado de HUB 10, 

iriam dividir a empreitada em 2 fases. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  A primeira intervenção começava na Avenida de Negreiros, passaria ao longo da Rua Rio 

Guadiana e iria terminar junto à rotunda do Nó Desnivelado, que era a zona que não tinha previsto 

nenhuma ciclovia neste momento, sendo que muito provavelmente, numa intervenção futura, iria ter 

uma ciclovia ao longo da Avenida de Negreiros e a Rua Rio Guadiana. ---------------------------------------------- 

 ---------- A segunda fase da intervenção seria desde a Rua do Nó Desnivelado até ao limite do Concelho, 

que era a Autoestrada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente às luminárias que foram colocadas nas escolas em consequência de uma 

candidatura conjunta de vários municípios, disse que as mesmas tinham a luz led com uma característica 

próxima da luz diurna, que era chamada de luz branca natural, e que tinha o mesmo índice de reflexão da 

luz solar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Referiu que a incidência e a potência da luz era adequada, pois tinha sido feito o estudo por 

técnicos competente e a candidatura incluía cerca de 6 concelhos, incluindo Loures, na margem norte da 

Área Metropolitana de Lisboa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que havia uma série de notícias que indicavam que a luz branca led era prejudicial à 

saúde e que perturbava o sono, mas no caso das escolas não era suposto os alunos estarem a dormir, 

mas, de qualquer forma, a luz que estava indicada como perturbadora do sono era a chamada de luz fria.

 ---------- A luz colocada nas escolas era normal, natural e não era prejudicial.

 ----------    Em seguida tomou o uso da palavra o Vereador José Polido que começou por cumprimentar 

todos os presentes e dizer que, relativamente à monda térmica, de facto tinham visto e tinham alguma 

experiência relativamente à mesma, mas havia outras coisas como o sal ou o vinagre. ------------------------ 

 ---------- Acrescentou que, já gastavam muito dinheiro, e segundo o Deputado Paulo Caetano tinham os 

resultados que tinham, então se fossem aplicar esse sistema teriam de triplicar ou quadruplicar os valores 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 24  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 36 de 50 

 

 

porque estavam a falar sobretudo da aplicação em zonas urbanas, e a grande dificuldade era a zona extra 

urbana, e portanto tinham de aplicar outro tipo de meios de gestão. -----------------------------------------------  

 ---------- Referiu que não acreditava que houvesse um único vereador ou presidente que não trabalhasse 

para a satisfação do bem comum, e portanto estavam sempre à procura da perfeição, mas tinha vindo a 

ser muito difícil atingir os níveis que todos gostariam que Sesimbra atingisse por vários fatores. ------------ 

 ---------- Em primeiro lugar, pelo civismo das pessoas, pois de facto também já tinha visitado alguns 

concelhos do País e em alguns deles não via sequer uma pessoa a varrer a rua e não havia uma única 

beata de cigarro no chão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em Sesimbra, sobretudo na zona da marginal, passavam com uma carrinha ao lado dos 

contentores para recolher na hora próxima do pôr-do-sol, e meia hora depois ou uma hora depois já 

estava tudo igual.Disse que tinham de fazer essa abordagem por vários fatores. Era de facto uma 

sensibilização que a própria fiscalização municipal já tinha feito pessoalmente com todos os comerciantes 

da marginal, e mesmo assim, algumas vezes, alguns comerciantes prevaricavam. ------------------------------- 

 ---------- Referiu que a situação estava bastante melhor do que no ano passado, fruto disso era o facto de 

Sesimbra ser o primeiro município com aqueles dados da Amarsul relativamente à reciclagem, e isso era 

muito bom para todos.Acrescentou que podiam e deviam atingir os 45 quilos por habitante, e de certeza 

absoluta, pelos dados preliminares que tinham, que no 3º trimestre atingiriam esse objetivo. --------------- 

 ---------- Disse que no verão foi feito um reforço na lavagem dos contentores e do cais dos moloques, da 

limpeza das praias e também da área envolvente aos contentores na Quinta do Conde.----------------------- 

 ---------- Disse também que tiveram mais um carro grua, sobretudo na zona da Lagoa de Albufeira, na zona 

do Meco e na zona de Alfarim, e tinham vindo a fazer um grande esforço para a aquisição de viaturas 

novas. - Algumas viaturas já estavam a chegar e estavam a preparar concursos para outras, 

nomeadamente, para uma varredora, para um carro dos multibennes para a lavagem dos contentores já 

que tinham muita dificuldade na lavagem dos mesmos, sobretudo os de superfície, e também para uma 

viatura de limpeza dos moloques. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que foi aberto concurso para a colocação de mais 6 funcionários com o objetivo de 

reforçar a recolha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu também que, os resultados obtidos deviam-se também ao facto de a Amarsul ter 

colocado cerca de 400 contentores de 1100 litros para o papel, 400 contentores para as embalagens e 

cerca de 100 contentores para o vidro na Quinta do Conde. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que, iria ser feito os cais para esses contentores, e iriam acompanhar, dentro do 
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possível, a elaboração dos mesmos. Iriam solicitar também à Amarsul que prendesse os contentores com 

o suporte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que iriam fazer ações de sensibilização em conjunto com a Amarsul bem como reforçar os 

contentores para a reciclagem na Freguesia do Castelo nas zonas da Carrasqueira, Venda Nova e algumas 

aldeias da freguesia rural. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Informou que já tinham sido removidos os pinheiros junto à Escola Básica da Maçã para construir 

o novo Remove, e iriam dar início ao “porta-a-porta” em Courelas da Brava, nas Fontainhas, Casal do 

Sapo e Boa Água 3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Estavam também a preparar uma candidatura aos Bio resíduos para fazer a recolha porta-a-porta 

na zona da Quinta do Conde, e, nas Freguesias de Santiago e do Castelo para proceder à recolha nos 

restaurantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Conclui dizendo que, por questões ambientais iriam fazer também uma candidatura a mais uma 

viatura elétrica para colocar no Parque Augusto Pólvora, que iria ser extensível também a um porto de 

carregamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra a Presidente da AMS que, relativamente à sugestão da Vereadora de 

marcar uma reunião de comissão sobre o PDM, disse que a mesma deveria de ser extensível a todos os 

deputados uma vez que se tratava de um plano estruturante. --------------------------------------------------------  

 ---------- Em seguida, disse que sendo hábito uma “2ª ronda” de questões iria ceder a palavra a cada um 

dos grupos municipais, começando pelo Deputado Lobo da Silva, que perguntou à Vereadora Felicia 

Costa se podiam concluir que no Concelho de Sesimbra havia falta de pessoal não docente e disse que 

tinham de ver como se iria ultrapassar essa situação. -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente ao PDM, disse que a Comissão de Planeamento, Ordenamento do Território e 

Ambiente tinha a intenção de solicitar à Senhora Vereadora uma reunião para esclarecimentos, mas 

tendo em consideração que ainda faltavam alguns documentos, aguardariam que os mesmos fossem 

enviados para se proceder ao agendamento da reunião. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que partilhava da opinião da Presidente de que a reunião tinha de ser extensível a 

todos os deputados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, disse que agradecia que o envio dos documentos fosse feito quando tivessem todos 

compilados, e agradeceu desde já a demonstração de disponibilidade por parte da Vereadora para a 

concretização da reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado João Rodrigues, que relativamente ao Edifício Sesimbra 
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Shell, disse que compreendia que a sua cor já estava definida desde o momento da aprovação, mas 

gostava de saber se era possível negociar uma cor que o evidenciasse menos uma vez que destoava 

muito da zona envolvente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Interveio em seguida o uso da palavra o Deputado Vítor Antunes, que após cumprimentar todos 

os presentes, disse que a sua intervenção seria para sossegar a propósito do suposto quadro de criação 

de novas freguesias que, na prática e em pelo menos 10 anos, levaria à extinção de muitas freguesias. --- 

 ----------  Acrescentou que não seria aplicado no Concelho de Sesimbra, pelo menos nesta fase, porque 

estabelecia como mínimo 1150 eleitores, e não havia nenhuma freguesia do concelho que corresse o 

risco de ter esse número de eleitores. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Havia outros parâmetros bastante desagradáveis mas que também não teriam força no Concelho 

de Sesimbra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Informou que a Junta de Freguesia da Quinta do Conde enviou um parecer desfavorável 

relativamente a essa proposta de lei, em resposta ao pedido da Associação Nacional de Freguesias 

(ANAFRE), e a Associação Nacional de Municípios Portugueses também tinha dado um parecer 

desfavorável. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Interveio o Deputado Paulo Caetano que, relativamente às considerações apresentadas sobre a 

questão dos resíduos, disse que havia obviamente uma série de contabilidades e de atividades com que 

se identificavam, percebiam o esforço do município e partilhavam da mesma sensação como a 

comparação com outros lugares. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Mas, havia alguma contradição quando levavam em consideração aquilo que poderia ser um 

civismo de nível muito baixo que não contribuía para que as coisas fossem melhores do que eram, e 

simultaneamente ser o concelho que fazia maior separação dos resíduos. ----------------------------------------- 

 ---------- Perguntou porque é que eram o concelho que fazia mais separação em peso por habitante, e 

perante outras questões reconheciam que o nível de civismo não era o melhor. --------------------------------- 

 ---------- Disse que tinham de ter atenção aos números, pois estavam a falar de peso por habitante, e o 

peso era um valor que dependia exatamente da quantidade absoluta que se colocava na separação. ----- 

 ---------- Nesses valores não estava a ser levado em consideração o contributo de toda a separação feita 

por pessoas que não eram habitantes, e em Sesimbra havia um aumento de população sazonal 

significativa com uma sensibilidade relativamente alta para as questões da separação e que com certeza 

contribuíam para os valores do peso de resíduos separados. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- Se dividissem toda a separação pelo número fixo de habitantes o número aumentava. Claro que 
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Almada e a Costa da Caparica também tinham aumento sazonal de população, mas não era o mesmo tipo 

de população. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Já em Sesimbra havia um turismo residencial de fins-de-semana e períodos de férias em que 

claramente havia contributo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Finalizou dizendo que aparentemente estavam numa contradição, e a insistência que faziam era 

que deviam de continuar a fazer uma reflexão para perceber o que se estava a passar e o que podiam 

fazer. -- Não havendo mais intervenções, a Presidente deu continuidade ao Período da Ordem do Dia com 

o 2º ponto da ordem de trabalhos: “Regulamento Municipal do Uso do Fogo – resultado da discussão 

pública”, e recordou que no passado dia 17 tinha-se realizado uma reunião conjunta das comissões com a 

presença dos vereadores José Polido e Francisco Luís para a abordagem de 2 pontos distintos, 

nomeadamente o Regulamento Municipal do Uso do Fogo e a Contratação do Empréstimo a longo prazo.

 ---------- Acrescentou que esta era uma matéria importante para o concelho do ponto de vista 

estruturante, e que também, de algum modo, tinha sensibilizado a todos para as questões da prevenção 

e das questões globais em termos dos acontecimentos no País. ------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse que durante a reunião foram colocadas questões e foram prestados os devidos 

esclarecimentos pelos vereadores, e em seguida cedeu o uso da palavra ao Vereador Francisco Luís para 

que pudesse fazer o ponto de situação sobre o trabalho desenvolvido, adaptação, experiências e futura 

aplicação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Vereador Francisco Luís começou por dizer que durante a reunião referida houve um diálogo, 

quer em relação ao Regulamento Municipal do Uso do Fogo quer em relação a algumas questões naturais 

também importantes, como o uso do território. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse também que, juntamente com o Vereador José Polido, falaram de alguns projetos e de 

algumas práticas da CMS nessa área, e responderam e partilharam as informações solicitadas, portanto 

julgava que estavam em condições de votar o documento.  ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Interveio em seguida o Deputado João Rodrigues, que disse que quando foi à reunião para a 

abordagem do ponto: “Regulamento Municipal do Uso do Fogo – resultado da discussão pública”, 

pensava que iam discutir o efeito da discussão pública e as alterações feitas e/ou propostas em relação 

ao documento original. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que ficou a saber na reunião que ninguém interveio na consulta pública e 

mencionou que a alínea a) do ponto 2 do artigo n.º 8 bem como o ponto 6 do mesmo artigo do 

regulamento se encontravam revogados, e perguntou qual foi a base para a revogação. ---------------------- 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 24  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 40 de 50 

 

 

 ---------- Disse que era um regulamento novo, de base e qualquer cidadão que fosse ler o regulamento, 

perguntaria o motivo para a revogação dos artigos e a data da revogação, mas não se podia dar resposta 

a isso. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não se podia aceitar que fosse uma alteração ao regulamento porque o mesmo era novo. -------- 

 ---------- Disse que entendia que o documento devia de ser reformulado, porque se as alíneas ou os pontos 

não faziam sentido, deviam de ser retirados e não revogados. -------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que tinha tido o cuidado de ligar ao Serviço de Apoio à AMS durante a tarde para 

perguntar se tinham recebido outro regulamento por parte da CMS.  ----------------------------------------------- 

 ---------- Interveio o Vereador Francisco Luís que disse existia um regulamento em vigor do qual foram 

aproveitadas muitas coisas para o novo regulamento, mas se a dúvida era jurídica também podia dizer 

que o novo regulamento teve a atenção do gabinete juridico, que não encontrou nenhuma questão que 

devesse de ser sanada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- E, só depois do parecer juridico é que a proposta foi a reunião de Câmara e agora à Assembleia 

Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou em seguida do uso da palavra a Presidente da AMS, que disse que a AMS não recebeu 

nenhum parecer juridico sobre a preparação do regulamento e perguntou se havia alguma observação 

que tivesse sido feita pelo gabinete juridico sobre essa matéria. ------------------------------------------------------ 

 ---------- O Vereador Francisco Luís respondeu que o gabinete juridico não encontrou nada no 

regulamento que merecesse algum reparo.--------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Presidente da CMS, que disse que estava a fazer uma leitura do 

regulamento, e confirmava que o novo regulamento foi feito com base no regulamento anterior e daí 

aparecer algumas revogações. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que a alínea a) do ponto 2 do artigo n.º 8, se referia a obrigatoriedade da cópia do cartão 

do cidadão e cartão de contribuinte, o que hoje já não era possível, e o ponto 6 do mesmo artigo era 

referente ao parecer preliminar das corporações de bombeiros da área de atuação, e que já não era 

necessário do ponto de vista da lei. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Mas, do ponto de vista de estrutura deviam de ter sido retiradas em vez de revogadas.------------ 

 ---------- Só via 2 soluções e ambas dependiam da Assembleia Municipal, ou a Assembleia devolvia o 

processo à CMS e esta teria de agir em conformidade, ou então assumia a sua competência para 

renumerar os artigos, que era uma competência que a Assembleia tinha ao abrigo da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, propondo uma alteração ao regulamento. ------------------------------------------------------------ 
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 ----------  A Presidente da AMS atendendo à situação em causa, e por ser uma questão que carecia de uma 

avaliação por parte da Comissão de Líderes, suspendeu os trabalhos por cinco minutos. ---------------------- 

 ---------- Retomados os trabalhos, a Presidente cedeu o uso da palavra ao Deputado João Rodrigues, que 

referiu que no ponto 5 do artigo n.º 4 do regulamento onde se lia: “As restrições referidas nos números 2 

a 5 mantêm-se fora do período crítico”, não fazia sentido porque não podia o próprio ponto estar incluído 

na restrição, e devia ler-se: “As restrições referidas nos números 2 a 4”. -------------------------------------------- 

 ---------- Em seguida, propôs que o documento fosse votado pela Assembleia, renumerando as alíneas e 

retirando a alínea a) do ponto 2 do artigo n.º 8 e o ponto 6 do mesmo artigo. ------------------------------------ 

 ---------- A presidente referiu que o Regimente da AMS indicava algumas das propostas da Câmara que 

não podiam ser alteradas pela Assembleia Municipal, uma vez que os regulamentos não estavam 

incluídos, estavam em condições legais para poder fazer a alteração ao regulamento. ------------------------- 

 ---------- Isso significava que teriam de registar a alteração que a AM iria propor, uma vez que a mesma 

teria também de ser deliberada para além do próprio regulamento. ------------------------------------------------ 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Sérgio Faias que disse que o concordava com a proposta 

feita em retirar a alínea e o ponto revogados, mas a sua questão era mais no sentido da aplicação e do 

âmbito do regulamento e também da questão da prática que levou ao fim dos governos civis e das 

competências terem passado para as câmaras. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que no artigo n.º 2 do regulamento, dizia que a aplicação se concentrava em Sesimbra, e 

tendo em conta que no Concelho de Sesimbra existiam outras entidades em termos de gestão 

administrativa, perguntou se era aplicado em áreas em que a gestão administrativa pertencia a outras 

entidades, como por exemplo as zonas que pertenciam ao domínio público marítimo. ------------------------ 

 ---------- Perguntou qual era o papel da autoridade portuária e se era só a câmara que se pronunciava. --- 

 ----------  Tomou novamente o uso da palavra o Deputado João Rodrigues, que disse que o regulamento 

tinha uma série de pontos que falavam sobre o mesmo tema, ou seja, o regulamento abordava uma série 

de pontos como o das fogueiras, das queimadas, dos fogos de artificio e artigos pirotécnicos, e queima de 

sobrantes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Uma vez que estavam sempre na tentativa de melhoria do que era o resultado e o produto da 

ação desenvolvida pelo executivo, e numa ótica de defesa do cidadão, parecia-lhe que o regulamento 

devia ser construído em rubricas específicas por cada tipo de ação para quando um cidadão tivesse a 

intenção de efetuar algum dos procedimentos descritos no regulamento, como fazer uma fogueira por 

exemplo, ter um capitulo ou artigo só destinado a esse procedimento. --------------------------------------------- 
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 ---------- O cidadão não tinha de ler o regulamento todo, apenas os pontos do seu interesse. ----------------- 

 ---------- Referiu que havia uma série de artigos que referiam pontualmente de uma determinada 

atividade que não estava concentrada nos artigos relativos a essa mesma atividade, o que dificultava 

imenso a perceção do cidadão comum. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, disse que, numa futura revisão, era importante que o regulamento fosse reconfigurado 

conforme sugerido para ser mais fácil a sua leitura. ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado João Valente que, dirigindo-se ao Deputado João Rodrigues, 

disse que o regulamento continha um índice para ajudar o cidadão a encontrar o ponto pretendido. ----- 

 ---------- Disse também que os incêndios florestais vinham a provocar áreas ardidas desde os anos 70. Não 

se podiam esquecer que o fogo já tinha destruído mais de um terço do território português, e por isso, 

congratulavam o regulamento, mas o mesmo não podia descorar o outro trabalho que o executivo teria 

pela frente, como ações de sensibilização, campanhas de proteção e campanhas do uso do fogo. ---------- 

 ---------- Disse ainda que o GM da CDU não podia deixar de congratular e assinalar o aniversário de 116 

anos dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra, que era um pilar da Comunidade de Sesimbra. --------------- 

 ---------- O Deputado João Rodrigues disse que o GM do MSU não estava contra o regulamento, apenas 

pretendia dar a sua opinião da forma que entende que valorizaria o documento. Não estava em causa o 

conteúdo nem o objetivo do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS disse que todas as bancadas estavam com o mesmo propósito, no sentido 

de ficarem despertas para as questões colocadas por outras bancadas, e havia uma unanimidade 

relativamente ao consenso de que a Assembleia pudesse apresentar a alteração ao regulamento no 

sentido positivo e de complementaridade ao trabalho do executivo. ------------------------------------------------ 

 ----------  Em seguida cedeu o uso da palavra o Deputado lobo da Silva, que relembrou que tiveram uma 

reunião conjunta de todas as comissões onde abordaram o regulamento e onde ouviram os 

esclarecimentos do Vereador Francisco Luís sobre a finalidade do mesmo. ---------------------------------------- 

 ---------- Julgava que todos tinham saído conscientes dos esclarecimentos e de que não existiria problemas 

na presente sessão da AMS durante a votação. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De facto, foi detetada uma pequena questão no regulamento que a Assembleia tinha a 

competência para alterar. O importante era proceder à alteração para o colocar o regulamento em 

aprovação e em vigor o quanto antes, não obstante de que havia um regulamento em vigor. --------------- 

 ---------- Disse que a única questão que tinha sobre o regulamento era referente ao artigo n.º 13 que 

previa que a fiscalização competia à Câmara Municipal, e esperava que no próximo orçamento houvesse 
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um reforço de verba para que essa fiscalização fosse mais ampla. --------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra a Deputada Bertina Duarte que perguntou se iriam considerar aquele 

documento um documento novo ou uma alteração. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio em Seguida o Presidente da CMS, que disse que tendo em conta as atribuições 

elencadas na Lei n.º 75/2013, o que julgava que devia de ser proposto era uma alteração à proposta de 

regulamento apresentada pela câmara, nomeadamente a alteração do ponto 5 do artigo n.º 4 onde se lia: 

“As restrições referidas nos números 2 a 5…” devia passar a ler-se: “As restrições referidas nos números 2 

a 4…”, a eliminação da alínea a) do ponto 2 do artigo n.º8 e do ponto 6 do mesmo artigo, sendo 

renumerados os artigos imediatamente a seguir. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à questão colocada pelo Deputado Sérgio Faias, disse que de facto era omisso e 

mais restritivo do que aquilo que aparentava. ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Naquilo que era as matérias necessárias para a comunicação prévia ou para o licenciamento, era 

obrigatório uma autorização expressa do proprietário, o que ainda era mais complexo. ----------------------- 

 ---------- Deu o exemplo da Lagoa de Albufeira e da Mata da Amieira em que a propriedade pertencia ao 

Estado e constavam do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), portanto teria de ser 

feita uma leitura menos restritiva do regulamento e teria de ser responsabilidade do gestor. Mas, todas 

as atividades indicadas no regulamento obrigavam a que houvesse uma autorização expressa do 

proprietário.Interveio a Presidente da AMS que disse que a primeira deliberação seria no sentido de 

estarem de acordo quanto às alterações apresentadas. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Julgava importante que o documento fosse devolvido à Assembleia Municipal após a sua 

correção, para que fosse do conhecimento de todos uma vez que contemplaria já as correções propostas.

 ---------- A segunda deliberação seria sobre o regulamento apresentado.

 ---------- Tomou o uso da Palavra o Vereador Francisco Luís que referiu que apesar de não ter havido 

contributos em período de discussão pública, existia um relatório formal da mesma que apesar de ser 

irrelevante pela ausência de contributos, era obrigatório. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS sugeriu que, numa situação futura, uma vez que a assembleia iria abordar 

regulamentos em próximas sessões, os mesmos viessem acompanhados da respetiva documentação, 

nomeadamente o parecer juridico, que muitas vezes ajudaria os deputados a compreender as alterações 

e o sublinhado do gabinete juridico sobre a matéria em apreço, e o relatório de auscultação pública. ----- 

 ---------- O facto de terem apenas o regulamento sem nada que o suportasse dificultava a sua 

compreensão e era preferível que o mesmo viesse com os restantes anexos. ------------------------------------- 
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 ---------- Em seguida, colocado a votação o 2º Ponto da Ordem de Trabalhos: “Regulamento Municipal do 

Uso do Fogo – resultado da discussão pública”, a Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade: ---- 

 ---------- 1. Renumerar o Artigo 4.º A que passou a Artigo 5.º sendo que todos os artigos seguintes foram 

renumerados passando o Regulamento Municipal do Uso do Fogo a conter 19 Artigos; ----------------------- 

 ---------- 2. Reorganizar as alíneas do n.º 2 e os números do Artigo 9.º, considerando a eliminação da alínea 

a) e do n.º 6 deste Artigo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 3. Rever as referências dos Artigos que mereceram alteração; ----------------------------------------------  

 ---------- 4. Aprovar, sob proposta da Câmara Municipal, o Regulamento Municipal do Uso do Fogo com as 

alterações constantes nos pontos anteriores. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Logo após, a Presidente passou ao 3º ponto da Ordem de Trabalhos: “Contratação de 

Empréstimo a Longo Prazo até ao montante de 4 milhões oitocentos e vinte e sete mil, trezentos e 

setenta euros e cinquenta e sete cêntimos destinado à amortização extraordinária do empréstimo do 

PAEL – condições contratuais”, e referiu que na reunião conjunta das comissões realizada no dia 17 de 

setembro, onde também esteve presente o Vereador José Polido, o mesmo teve a oportunidade de, de 

uma forma muito explicita, muito abrangente e muito pormenorizada, apresentar o historial das razões 

da contração do empréstimo e também de explicar aquilo que o mesmo significou enquanto a adesão do 

município ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), e aquilo que hoje representava em termos 

contração para a sua amortização. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, cedeu o uso da palavra ao Vereador José Polido que disse que o que a Câmara vinha 

propor à Assembleia era que aprovasse a contração de um empréstimo de 4 milhões 827 mil euros na 

Caixa Geral de Depósitos com uma taxa de juro de 0,46% em vez dos atuais 2,574%, com uma poupança 

de 450 mil euros, até ao ano de 2026. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio o Deputado João Rodrigues que disse que era evidente que a MSU congratulava a 

contração desse empréstimo e já há a uns anos que o defendiam sempre que havia a aprovação de 

empréstimos a curto prazo e viam a evolução na descida das taxas, mais especificamente desde o ano 

2016. -- Acrescentou que no ano de 2016, no empréstimo a curto prazo, tinha uma taxa de 0.78%, 

passando para 0,55% em 2017, 0,41% em 2018 e 0,33% em 2019. --------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que o Vereador explicou a razão pela qual a contração do empréstimo ter sido só agora, 

mas julgava que haveria hipótese de já ter celebrado o empréstimo há um ano ou dois atrás face a essa 

evolução progressiva de descida das taxas por prazo e taxas fixas. --------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que o diferencial de taxa de juro entre 2,574% e 0,46% para a divida atual desse 
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empréstimo, o valor de poupança de juros a cada ano era mais de 100 mil euros, e isso tinha muito peso.

 ---------- Acrescentou que acreditava que houvessem algumas limitações de análise do enquadramento da 

aprovação do empréstimo, mas acreditava que o mesmo poderia ter sido feito mais cedo. ------------------- 

 ---------- Interveio em seguida o Deputado José Braga, e disse que a Bancada da CDU considerava que as 

explicações do vereador na passada reunião foram esclarecedoras e não tinham qualquer tipo de dúvidas 

em votar favoravelmente a essa proposta. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que às vezes podia ter dificuldade em perceber algumas coisas porque só ouvia de um 

ouvido, e perguntou, tendo em conta também a questão colocada pelo Deputado João Rodrigues, se o 

vereador não tinha explicado na passada reunião o porquê de não ter sido possível a Câmara contrair o 

empréstimo mais cedo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado José Guerra, que perguntou se o relatório da Inspeção Geral 

das Finanças (IGF) ao PAEL, acusava a câmara de não refletir com clareza nos documentos de gestão e 

contabilidade os encargos futuros do empréstimo, e perguntou também que encargos eram esses e se os 

mesmos iam ser incluídos nos documentos da contabilidade e dos exercícios futuros. ------------------------- 

 ---------- Perguntou ainda porque é que a CM continuava a não enviar à AM, trimestralmente, os relatórios 

do programa de ajustamento financeiro, como previa a lei e como referia o relatório da IGF. ---------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Lobo da Silva, que disse que começava a não perceber o 

porquê de se realizar as reuniões, uma vez que as questões eram todas novamente colocadas na sessão 

da AM.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que nas reuniões os deputados referiam que tinham as dúvidas esclarecidas, mas 

depois surgiam as questões. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Referiu que o facto de estas questões não terem sido apresentadas durante a reunião de 

comissão era uma perda de tempo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Relativamente ao empréstimo, disse que o PSD confirmava o que já tinha dito, e era evidente 

que a CMS tinha aderido ao PAEL como instrumento disponibilizado pelo Governo do PPD/PDS às 

câmaras municipais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Era evidente que a CM de Sesimbra recorreu ao mesmo em boa hora, mas era preciso reconhecer 

que o instrumento não foi feito por uma questão estrutural mas por uma questão da conjuntura do País. 

 ---------- Disse que não se podiam esquecer da questão de terem chegado ao endividamento, foi porque 

apanharam o comboio dos fundos comunitários para modernizar o concelho, e se não fosse assim, 

dificilmente seria possível o Concelho de Sesimbra fazer os investimentos que fez só com verbas próprias.
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 ----------  Por fim, disse que a gestão que a CM e o Vereador apresentavam ali hoje era uma gestão que 

qualquer um faria na sua vida particular. Se tivessem um empréstimo bancário com um Spread de 2% ou 

3% e aparecesse um banco com um Spread de 0,5% mudariam. Portanto, o PSD estavam em condições de 

votar favoravelmente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Interveio em seguida o Deputado Sérgio Faias, que disse que teria de concordar com as palavras 

do Deputado Lobo da Silva quando dizia que estavam a caminhar no sentido errado, já que talvez o 

sentido certo fosse deixar de haver Assembleia Municipal com a presença de público, pois tratariam de 

tudo à porta fechada e não esclareceriam nada na sessão pública. --------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que estavam ali presentes 2 cidadãos que aguardavam pacientemente e ouviam 

atentamente as explicações, e era normal que então fizessem as perguntar no sentido também de 

elucidar os cidadãos sobre os temas discutidos. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em seguida, disse que reparou nos documentos que acompanhavam o processo que o vereador 

fazia parte do júri de apreciação das propostas, e perguntou se essa era uma prática corrente da CM, mas 

deveria de se tender de deixar de usar essa prática porque normalmente o júri fazia um relatório do 

procedimento, e depois alguém iria ter de deliberar sobre essa proposta, e seria prudente que quem 

fizesse a proposta depois não tivesse de decidir sobre ela. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que ao analisar o processo, surgiu essa questão e queria esclarecer se era uma 

prática recorrente, e deixar a sugestão de deixar de o fazer porque podia suscitar algumas dúvidas. ------ 

 ---------- Interveio novamente o Deputado José Guerra, que disse que só tinha feito 2 perguntas, e foi 

exatamente a reunião de comissão que o fez encontrar algumas dúvidas. ----------------------------------------- 

 ---------- Disse também que já há 6 anos que perguntava quando é que baixavam a divida do PAEL, e 

sempre responderam que na altura não era possível. Sempre defendeu que essa divida fosse paga devido 

aos juros, mas isso não retirava legitimidade de colocar as suas questões. ----------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra a Presidente da AMS, que disse que eram das poucas Assembleias 

Municipais que desde há uns anos, mantinha a prática da realização de reuniões de comissões por ser um 

fórum mais reduzido e mais próximo, onde estavam representados todos os elementos das forças 

políticas da Assembleia, e permitia de uma forma muito mais aberta, discutir, esclarecer e tirar dúvidas. 

 ---------- Acreditava que a preparação para uma sessão da Assembleia fosse diferente da preparação para 

uma reunião de comissão, e provavelmente a matéria só era estudada depois da reunião. ------------------- 

 ---------- Julgava que as reuniões de comissão deviam continuar. Percebia a lógica, mas não percebia 

quando os documentos do PAOD passavam das assembleias para as comissões mais que uma vez. -------- 
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 ---------- Por fim, citando o colega e amigo Henrique Guerreiro, disse que as comissões eram caras e o 

trabalho da democracia era caro, mas valia a pena porque era nele que apostavam do ponto de vista da 

democratização também do conhecimento. Por isso, as comissões deviam de continuar e tinham de ser 

cada vez mais proveitosas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Presidente da CMS, que começou por responder à questão colocada pelo 

Deputado João Rodrigues ao dizer que a altura da contração do empréstimo não tinha a ver só com o 

timing mas também com o enquadramento legal para o efeito.  ------------------------------------------------------ 

 ---------- No ano de 2016, foi levantada a possibilidade de substituição da divida dos municípios, dentro do 

mesmo valor e dos mesmos prazos. E, uma das grandes discussões há época, na Associação dos 

Municípios, teve exatamente a ver com a questão do PAEL, por essa possibilidade era excecionada por 

ser um empréstimo ao Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No ano de 2017, houve uma interpretação um pouco núbia, relativa aos vistos do Tribunal de 

Contas, em que houve um conjunto de municípios que apresentava uma solução idêntica e nenhuma 

delas teve o visto do Tribunal de Contas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Portanto a questão não se colocava no timing, mas sim no enquadramento legal. -------------------- 

 ---------- Sobre as questões colocadas pelo Deputado José Guerra, referente ao relatório do IGF, disse que 

a questão que se colocava era a oportunidade, porque o que estavam a discutir naquele momento era a 

aprovação de um empréstimo para a amortização do PAEL que deixaria de existir. ----------------------------- 

 ---------- Disse que do ponto de vista daquilo que foram os inspetores sobre uma questão que tinha a ver 

com os fundos disponíveis, do ponto de vista da IGF, havia 2 meses em que a CM ultrapassou os fundos 

disponíveis, e a CM entendeu que não. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Colocaram em causa que a CM tinha ferramentas ao seus dispor para não incumprir os fundos 

disponíveis, e essas ferramentas era aumentar aquilo que tinha disponível, nomeadamente o IMI, as 

taxas e os serviços urbanos, o que a Câmara optou por não fazer. --------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto à questão colocada pelo Deputado Lobo da Silva e o Deputado Sérgio Faias sobre o papel 

do plenário versus o papel das comissões, disse que a Assembleia iria ter de repensar aquilo que era a sua 

presença, a sua informação e abertura total naquilo que era a discussão dos documentos nas comissões. 

Não por aquilo que foi dito pelos Deputados Lobo da Silva e Sérgio Faias, mas por aquilo que sabiam que 

muitas vezes foi utilizado resultante de algumas comissões. ----------------------------------------------------------- 

 ----------  Estava perfeitamente de acordo que as discussões deviam ser feitas no plenário e para o público.

 ---------- Na sua opinião particular, a comissão servia como um local de trabalho para discussão mais 
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aberta. Tomou em seguida o uso da palavra o Vereador José Polido, que disse que o Presidente da CMS 

já esclareceu suficientemente o plenário. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que logo que receberam a informação por parte dos serviços de que era possível 

transformar o PAEL, foi isso que fizeram. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Tinha a certeza absoluta que muitos dos municípios que fizeram a reconversão do empréstimo 

antes da CM de Sesimbra, não tinham essa taxa de juro, portanto não tinham as mesmas poupanças. ---- 

 ---------- Relativamente à afirmação do Deputado José Guerra de que há 6 anos que andava a pedir pela 

reconversão do empréstimo do PAEL, disse que nessa altura não era possível fazê-lo e tinham de 

perceber que a CMS tinha 304 dias de prazo médio de pagamento, e no final do ano tinha 33. -------------- 

 ---------- Na altura não tinham capacidade de endividamento para fazer esse tipo de operação. -------------- 

 ---------- Entenderam que esta era a melhor altura, e iriam pagar 0,46% até 2026 com uma poupança real 

de 453.197,64 euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, colocado a votação, a Assembleia Municipal de Sesimbra deliberou, por 

unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal, autorizar a contratação de Empréstimo a longo prazo 

até ao montante de quatro milhões, oitocentos e vinte sete mil, trezentos e setenta euros e cinquenta 

e sete cêntimos, à Caixa Geral de Depósitos, destinado à amortização extraordinária do empréstimo do 

PAEL, nas condições constantes do relatório de análise de propostas: -------------------------------------------- 

 ---------- 1. Natureza do Empréstimo: Mútuo; -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Finalidade: Amortização do Empréstimo PAEL; --------------------------------------------------------------- 

 ---------- 3. Montante: Até € 4 827 370,57; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. Prazo: Até 7 anos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 5. Período de Utilização e Diferimento: Utilização imediata, após o Visto do Tribunal de Contas, 

sem período de carência; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 6. Taxa de Juro: O empréstimo vencerá juros a uma taxa de juro fixa de 0,46 % ao ano, válida para 

o período de vigência do empréstimo. Esta taxa poderá ser sujeita a eventual ajustamento decorrente de 

alterações que ocorram no mercado até ao momento do Visto do Tribunal de Contas;7. Pagamento de 

Juros e Reembolso do Capital: O empréstimo será reembolsado em prestações semestrais constantes de 

capital e juros.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 8. Reembolso Antecipado: O reembolso antecipado da totalidade ou de parte do capital em 

dívida fica condicionado ao pagamento, pelo Município, de eventuais custos incorridos pela Caixa com o 

cancelamento da operação de fixação da taxa de juro, para além dos juros relativos ao período de 
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contagem de juros;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 9. Comissões: Comissão pela recuperação de valores em dívida (a cobrar somente em situações 

de incumprimento), prevista no preçário; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 10. Garantias: O empréstimo é garantido nos termos gerais de direito, podendo a Caixa recorrer, 

designadamente, ao mecanismo previsto no artigo 39.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro na versão 

atualizada; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 11. Outras Condições: Sujeição a Visto do Tribunal de Contas; ----------------------------------------------  

 ---------- 12. Prazo de Validade: A proposta é válida por 120 dias.------------------------------------------------------  

 ---------- O GM do PPD/PSD apresentou a seguinte declaração de voto: --------------------------------------------- 

 ---------- “Continuando o município a honrar os seus compromissos, no que diz respeito ao PAEL, o PSD na 

altura em que a autarquia tinha à disposição os tais fundos comunitários para fazer obras no concelho, 

sabendo que a CMS se iria endividar, se não fosse a ajuda dos fundos nunca teria mecanismos financeiros 

para a alancar, o PSD esteve de acordo com o endividamento que na sua opinião eram investimentos que 

a Autarquia fazia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Já toda a gente sabia o que era o PAEL mas queremos frisar que fora um mecanismo que o 

Governo do PPD/PSD disponibilizara, e muito bem, às autarquias. Sesimbra aderira ao PAEL não por uma 

questão estrutural mas sim conjuntural porque era situação de conjuntura do País e não de estrutura do 

problema que a CMS tinha.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A CMS sempre cumpriu com as suas obrigações durante 7 anos e por várias vezes na AMS fora 

questionada a situação, mas felizmente a CMS iria conseguir libertar-se da taxa de 2,4, mais o spread e 

ficar com uma taxa de 0,46. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Autarquia não se iria endividar em termos temporários nem com mais valor. ------------------------  

Quanto às taxas apresentadas pelas Instituições bancárias elas vinham no seguimento do que estava a ser 

praticado pela banca no mercado, mas era evidente que se conseguira um valor muito agradável 

atendendo à situação financeira e à credibilidade que hoje a CMS tem na banca e no mercado. ------------- 

 ---------- Existindo uma situação que deixava o seu Grupo Municipal preocupado. Se a memória não o 

atraiçoava, tinha sido presente à AMS um empréstimo para viaturas de grande porte cujo visto do 

Tribunal de Contas só chegara passado um ano. Quem ganhava o concurso do atual pedido era a CGD que 

apresentava a ressalva de que o empréstimo venceria juros a uma taxa fixa de 0,46 ao ano, válida para o 

período de vigência do empréstimo, sendo que a taxa poderia ser sujeita a eventual ajustamento 

decorrente de alterações que ocorressem no mercado até ao momento do visto do Tribunal de Contas. E 
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era nesta situação que colocava a questão. Como é que seria na eventualidade do Tribunal de Contas não 

entregar antes.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  

 ---------- Manifestamente assim o nosso voto a favor da proposta apresentada pela Câmara Municipal de 

Sesimbra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sesimbra, 20 de Setembro de 2019 ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Bancada do PPD/PSD na Assembleia Municipal de Sesimbra ----------------------------------------------  

 ---------- José Manuel Lobo da Silva ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Maria da Conceição Gonçalves” -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, foi encerrado o “Período da Ordem de Trabalhos”, e foi 

solicitado pelo Deputado Lobo da Silva a dispensa da 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 respetiva assinatura. -------------------------------- 

 ---------- Seguidamente, a Presidente da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão eram uma 

hora e cinquenta e dois minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Presidente, pelos Secretários e 

pelos Membros que o desejarem fazer. 

   

 

 

 

 

 

 

 


