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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE ABRIL DE 2020 DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

SESIMBRA REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2020  

 ---------- Aos dezoito dias de junho de 2020, no Cineteatro Municipal João Mota, em Sesimbra, realizou-se 

de acordo com o disposto no nº 2 do artigo 3º da Lei 1-A/2020, de 19 de Março, e por conseguinte com a 

obrigatoriedade de realização pública suspensa, a sessão ordinária 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 (dedicada, exclusivamente, à apresentação pelo 

Presidente da CMS das medidas tomadas pela Autarquia relativamente à situação provocada pela 

COVID-19, bem como o relato atual da situação no Concelho de Sesimbra nas diferentes áreas) --------- 

 ---------- 2. Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e respetiva Avaliação e 

Prestação de Contas’2019 e Aplicação do Resultado Líquido do Exercício’2019 (nos termos do n.º 1 do 

art.º 4.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de Março - Resposta à situação epidemiológica provocada pelo 

CORONAVÍRUS SARS-COV-2) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Valente; Paula Alexandra Cacela da Conceição Graça Rodrigues, Rui João Graça Rodrigues; Sandra Marília 

Martins Rodrigues de Carvalho, João Francisco da Conceição Ribeiro Narciso; José da Costa Ferreira 

Braga, Sónia Patrícia Narciso Faria Lopes e Fernando José Mestre Patrício. ----------------------------------------  

 ---------- Pelo Grupo Municipal do PS – Sérgio Miguel Redondo Faias, Pedro Miguel dos Santos Mesquita, 

Luisa Margarida Cagica Carvalho, João Filipe Paulo Pólvora; Paulo do Carmo de Sá Caetano, Andredina 

Gomes Cardoso e Faustino Marques. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 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, 

a Presidente da Junta de Freguesia do Castelo, Maria Manuel de Jesus Gomes dos Santos, e a substitua do 

Presidente da junta de freguesia da Quinta do Conde, Francisca Maria Fontes Martins Rosa. ----------------  
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 ---------- Comprovada a existência de quórum, 24 presenças, a Presidente da Assembleia Municipal 

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

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

Francisco Manuel Firmino de Jesus, da Vice-presidente, Felicia Maria Cavaleiro da Costa, bem como dos 

Vereadores, José Henrique Peralta Polido, Sérgio Manuel Nobre Marcelino, Américo Manuel Machado 

Gegaloto e Francisco José Pereira Luís. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Informou em seguida que a Deputada Bertina Pereira João Duarte, do Grupo Municipal do PS, 

havia solicitado a sua substituição por razões profissionais, sendo substituída pelo Deputado Faustino 

Marques, assim como o Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, Vitor Ribeiro Antunes 

comunicara a sua substituição pela Tesoureira, Francisca Maria Fontes Martins Rosa. ------------------------- 

 ----------  Continuando os trabalhos a Presidente da AMS cumprimentou todos os presentes e perguntou 

se a AMS concordava que se alterasse a sequência do “Período da Ordem do Dia” passando para ponto 1 

o assunto “INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E RESPETIVA 

AVALIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS’2019 E APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO’2019” 

e para ponto 2 “APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL”. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- Esta proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Informou que a listagem do expediente recebido na AMS desde a realização da última sessão 

havia sido remetida a todos os eleitos perguntando se existia alguma questão a ser colocada. Não tendo 

havido qualquer solicitação relativamente ao expediente, a Presidente da AMS, prosseguindo os 

trabalhos, deu conhecimento que iria submeter à votação as atas, aprovadas em minutas, de 30 de 

novembro de 2018 e 29 de março de 2019, remetidas previamente aos Líderes dos Grupos Municipais 

para uma leitura atenta e apresentação de alterações ou contributos aos seus conteúdos, sendo 

posteriormente disponibilizadas na PAMS. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Submetida à votação, a ata da sessão extraordinária de 30 de novembro de 2018 foi aprovada por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Também a ata da segunda reunião da sessão extraordinária de março realizada no dia 29 de 

março de 2019, foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Deu depois conhecimento que a AMS, nos termos do n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 

de março, dispunha da faculdade de realizar a sua sessão ordinária de abril até 30 de junho para, entre 

outros assuntos da ordem do dia, apreciar e votar os documentos de prestação de contas a remeter ao 

Tribunal de Contas até 30 de junho, ao abrigo do artigo 4.º da mesma Lei. ---------------------------------------- 
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 ---------- Assim sendo, durante este mês a AMS teria necessariamente, de se realizarem as duas sessões, a 

sessão ordinária respeitante ao mês de abril, e a sessão ordinária de junho prevista no n.º 1 do artigo 27.º 

do anexo I da Lei n.º 75/2013, que não sofrera qualquer alteração pela Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março. 

Esta metodologia fora aconselhada através do parecer juridico emitido pela Divisão de Assuntos Jurídicos.

 ---------- Disse depois que a sessão ordinária de junho seria realizada no próximo dia 26 conforme 

convocatória entretanto enviada, e também conteria na sua Ordem do Dia a “Apreciação da Atividade 

Municipal”. Acrescentou que tinha sido acordado em Comissão de Líderes dos Grupos Municipais com a 

concordância do Presidente da CMS, que na sessão de hoje a Apreciação da Atividade Municipal seria 

destinada exclusivamente às questões relacionadas com a situação da Doença COVID-19 e todas as 

medidas para mitigar o impacto na população implementadas pela CMS e pelas Juntas de Freguesia, bem 

como para prestação de informações que o Presidente da CMS considerasse útil fornecer à AMS sobre a 

matéria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que não tinha sido estipulado tempos de intervenção mas alertava para o facto de se 

estar em período e contingência e perante uma sessão da AMS com características muito especiais, pelo 

que a morosidade dentro do espaço poderia ser prejudicável. -------------------------------------------------------- 

 ---------- Na sessão de 26 de junho as questões e informações seriam de âmbito geral. Acrescentou que 

relativamente ao PAOD do dia 26 seria apresentado um documento por cada Grupo Municipal. ------------ 

 ---------- Lembrou em seguida as diretrizes contidas no documento enviado a todos os participantes no 

sentido de acautelar os comportamentos adequados para um funcionamento da sessão em segurança.  

 ---------- Informou depois que a obrigatoriedade de realização pública das reuniões do órgão deliberativo 

do município, tal como das reuniões do órgão executivo, estava suspensa até 30 de junho de 2020, pelo 

que esta e a próxima sessão não teriam “Período de Intervenção Aberta aos Cidadãos”. ---------------------- 

 ---------- Referiu depois que dentro do espírito da Lei algumas deliberações tomadas pela CMS não tinham 

a obrigatoriedade de submissão de deliberação da AMS mas apenas a remessa no prazo de 48 horas para 

o órgão deliberativo, para conhecimento. Nesta conformidade a CMS, em cumprimento do disposto no 

nº 3 do artigo 2º da Lei 6/2020 de 10 de abril, enviara a deliberação tomada no 21 de maio de 2020, com 

o título “Aprovação de medidas de apoio à economia local. Isenções no âmbito do regime financeiro das 

autarquias locais e das entidades intermunicipais: Isenção e redução de taxas municipais e regime 

excecional e transitório de ampliação de esplanadas”. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Para efeitos do nº3 do art.º 4º da Lei nº6/2020, de 10 de Abril, no exercício das competências 

delegadas, o Presidente da CMS remetera oficio e email sobre o assunto: “Resposta das autarquias no 
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âmbito da pandemia da doença COVID-19. Apoios sociais a pessoas em situações de vulnerabilidade” --- 

 ---------- Informou que por seu despacho estas comunicações tinham sido dadas a conhecer a todos os 

deputados municipais e colocadas na Plataforma Documental da AMS (PAMS) fazendo parte integrante 

da documentação da sessão de hoje. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para além destas comunicações, todas as informações, pareceres, despachos, que chegavam da 

CMS no âmbito da situação da pandemia, eram remetidas para conhecimento a todos os deputados. ---- 

 ---------- Deu depois conhecimento que segundo informação do Presidente e da Vice-presidente da CMS, 

numa próxima sessão, provavelmente no dia 20 de julho, seriam apreciados e votados dois assuntos: um 

pedido de empréstimo que a CMS estava a desenvolver junto das entidades bancárias, e a situação do 

Santuário do Cabo Espichel, cuja importância e transversalidade, obrigaria a uma reunião conjunta de 

todas as Comissões.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Deu depois conhecimento que para o PAOD, da sessão de hoje, existiam 2 Moções com os 

seguintes títulos “Novo Tribunal – Uma necessidade para Sesimbra” e “Uma recusa pelo Ambiente”. Eram 

documentos que abrangiam contributos de elementos da Comissão de Líderes dos Grupos Municipais.  - 

 ---------- Relativamente ao documento com o tema “Novo Tribunal – Uma necessidade para Sesimbra” 

referiu  que tendo em atenção a documentação enviada pela CMS no que respeitava à deliberação 

tomada, tinha sido  acordado, ao nível da Comissão de Líderes dos Grupos Municipais, que seria oportuno 

a AMS elaborar uma Moção para de algum modo se associar àquilo que tinham sido as diligências que a 

CMS tomara relativamente ao ponto em apreço. O documento fora elaborado e distribuído aos colegas 

da Comissão de Líderes e recebera contributos da parte dos Deputados Sérgio Faias, Miguel Ribeiro, João 

Valente e mais tarde do Deputado Lobo da Silva. Era um documento que de algum modo tentara reunir 

os vários contributos e à exceção da segunda parte da deliberação, globalmente tinha havido uma 

apreciação positiva sobre o documento que se passa a transcrever: ------------------------------------------------- 

 ---------- “O Município de Sesimbra tem estado desde o início da década de 1980 ativamente empenhado 

em contribuir para uma solução que passe pela construção de raiz de um Tribunal no concelho. ------------ 

 ---------- Embora em 1984 tenha sido formalizada a celebração da escritura pública de doação do 

Município de Sesimbra ao Ministério da Justiça de um prédio urbano, com uma área de cerca de 2 600 

m2, destinado exclusivamente à construção do Palácio da Justiça de Sesimbra, anos mais tarde, já em 

setembro de 2009, foi celebrado um novo protocolo, agora com o Instituto de Gestão Financeira e de 

Infraestruturas da Justiça IP (IGFEJ), para a doação de uma parcela de terreno com uma de área de 7 986 

m2. -----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- No âmbito desse protocolo, que visava a construção do Tribunal então designado “Campus da 

Justiça de Sesimbra”, o Ministério da Justiça obrigava-se a construir o edifício e a desenvolver os 

instrumentos jurídicos e os procedimentos concursais necessários, no prazo de 3 meses. ---------------------- 

 ---------- Como as obras de construção do referido edifício público não foram iniciadas no prazo estipulado 

ao nível do protocolo, em agosto de 2015 o Município de Sesimbra tomou a iniciativa de suspender o 

procedimento para a reversão do terreno doado e deliberou no sentido de ser promovida a revisão do 

protocolo, com o intuito de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - prorrogar os prazos previstos para o início e conclusão das obras fixados na cláusula de reversão, 

desde que o IGFEJ adjudicasse a obra no decurso de dois anos; ------------------------------------------------------- 

 ----------  - assumir os encargos com a elaboração dos estudos prévios, projetos de arquitetura e 

especialidades necessários, bem como com a execução de infraestruturas públicas envolventes ao edifício 

dos serviços de justiça. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Com estes pressupostos, a Câmara Municipal apresentou uma nova estratégia de parceria, com a 

preocupação de não deixar de considerar a necessidade premente deste equipamento face à falta de 

condições de trabalho de magistrados e funcionários judiciais, mas sobretudo, por as atuais instalações 

não possuírem qualquer acomodação para os reclusos e arguidos. --------------------------------------------------- 

 ---------- Neste contexto surge um novo protocolo, assinado a 27 de janeiro de 2017, entre o Município de 

Sesimbra e o Instituto de Gestão Financeira e de Infraestruturas da Justiça IP (IGFEJ), onde é afirmado 

que, entre outras obrigações, compete ao IGFEJ iniciar a empreitada do edifício no prazo máximo de 4 

anos. ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tendo em conta a necessidade de construção do Palácio da Justiça, esta Assembleia tem 

acompanhado as diligências desenvolvidas pela Câmara Municipal, ao longo de quase 4 décadas, 

plasmadas em compromissos, negociações, protocolos e contactos com diferentes entidades, sem que se 

veja concretizado este equipamento que a população do concelho de Sesimbra há tantos anos anseia. 

Como tal, considera-se pertinente a insistência colocada pela Câmara Municipal junto de várias estruturas 

governamentais, nomeadamente o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, o gabinete da Sra. 

Ministra da Justiça, bem como do Sr. Primeiro-ministro, no sentido de expressar preocupação acerca da 

necessidade de respostas e em particular sobre a necessidade de publicação de uma nova Portaria de 

Extensão de Encargos que possibilite a abertura do procedimento concursal para a empreitada de 

construção do novo edifício. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Reconhecemos que o momento atual que o País atravessa é deveras difícil e complexo, contudo 
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este investimento público não poderá deixar certamente de ser considerado pelo Governo como um dos 

que irá contribuir para a recuperação da atividade económica, fortemente atingida pela situação 

provocada pela pandemia da doença COVID-19. Salienta-se no entanto que, em virtude das oscilações em 

alta dos valores de mercado, o preço base da empreitada, assim como encargo municipal assumido de 

cerca de 150 mil euros, poderão estar já desajustados. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Em face do exposto, a Assembleia Municipal de Sesimbra reunida a 18 de junho delibera o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- . Que seja dado pleno cumprimento ao disposto no protocolo realizado entre o Município de 

Sesimbra e o Instituto de Gestão Financeira e de Infraestruturas da Justiça IP (IGFEJ), em 27 de junho de 

2017; --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- . Solidarizar-se com a Camara Municipal ao apoiar as diligências que têm sido desenvolvidas com 

o objetivo de realçar a urgência acerca do cumprimento do protocolo e do consequente desbloqueio 

financeiro tendo em vista o lançamento do concurso; -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- . Solicitar ao Governo que sejam ultrapassados os eventuais constrangimentos que obstam ao 

lançamento do concurso para a empreitada de construção do novo Tribunal de Sesimbra, equipamento 

que a população do concelho de Sesimbra há tantos anos anseia. ---------------------------------------------------- 

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

 ---------- Gabinete do Sr. Primeiro-ministro; Gabinete da Sra. Ministra da Justiça; Gabinete do Sr. Ministro 

das Finanças; Presidência da Assembleia da República; Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República; Câmara Municipal de Sesimbra; Juntas e Assembleias de Freguesia do Concelho de Sesimbra 

Comunicação Social local e regional.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS abriu em seguida o debate e apreciação do documento tendo usado da 

palavra o Deputado Sérgio Faias que após cumprimentar todos os presentes referiu que da parte do 

Grupo Municipal do PS depois de perceber o enquadramento da situação, considerava que a proposta 

inicial da Comissão de Líderes tinha uma boa base e precisava só de ficar mais bem definida no sentido de 

tornar mais claro o intuito. De facto existia um ponto que o GM achava que estava a duplicar informação 

que já existia ao longo do texto, que era o segundo ponto de deliberação, no entanto não era por causa 

da não exclusão do ponto que o GM do PS deixaria de estar de acordo com a Moção. ------------------------- 

 ---------- Usou depois da palavra o Deputado Lobo da Silva que disse que o GM do PSD estava de acordo 

com o documento, no entanto existia uma frase com a qual não concordava porque se estava a pedir 

uma coisa que já tinha 40 anos. Referir na Moção “Reconhecemos que o momento atual que o País 
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atravessa é deveras difícil e complexo” era o mesmo que dizer que no momento não existiam condições 

para construir o tribunal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Deste modo sugeria que esta frase fosse retirada ficando o paragrafo “O investimento público não 

poderá deixar certamente de ser considerado pelo Governo como um dos que irá contribuir para a 

recuperação da atividade económica, fortemente atingida pela situação provocada pela pandemia da 

doença COVID-19.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio depois a Deputada Sandra Carvalho que depois de cumprimentar todos os presentes 

disse que também ao GM da CDU não fazia sentido aquela frase, até porque aquando da primeira 

intervenção pública no Parlamento por parte do novo Ministro das Finanças, tinha sido afirmado e 

reafirmado claramente que o investimento público ia ser uma das molas reais de reativação da economia 

portuguesa, pelo que não fazia muito sentido aquela frase porque este era um investimento que quer 

durante a sua construção, quer depois com a sua abertura e início de funcionamento, podia 

efetivamente, no que dizia respeito ao Concelho, trazer uma série de benefícios não só em termos de 

emprego, mas em termos de condições de trabalho e dignidade a uma situação que já não a tinha há 

demasiado tempo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Assim o GM da CDU apoiava a proposta de alteração do PSD e acrescentava que se impunha que 

uma vez por todas aquele equipamento fosse construído em Sesimbra sendo que todas as incidências do 

processo justificavam isso e a CMS não podia fazer mais do que já fazia. ------------------------------------------- 

 ----------  O Deputado João Rodrigues disse que a frase não chocava o GM do MSU, no entanto, se fosse 

entendimento a sua retirada, o MSU não se oporia. ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Falou em seguida o Deputado Sérgio Faias que disse que a frase em questão vinha na versão 

original, e o reconhecimento que a câmara fizera na sua proposta e que depois acabara por ser 

transferida para a Moção da AMS, era um reconhecimento da realidade e portanto não fazia assim tanta 

confusão, independentemente de se poder tirar ou não. --------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que este “reconhecemos” saltava mais à vista agora porque estava no início de um 

parágrafo e não estava antes. O parágrafo inicial tinha a seguinte redação: “Salienta-se que os mapas de 

custos do projeto de execução, que representam um encargo municipal de cerca de 150 mil euros e 

entregue em maio de 2019, já estão desajustados em virtude das oscilações em alta dos valores de 

mercado. Reconhecemos que o momento atual…”. O GM do PS colocara um conjunto de questões porque 

não se percebia se se estava a falar dos custos do projeto de execução ou se o custo que se estava a falar 

era do projeto do custo de empreitada, e depois quando falava que os 150.000 euros do projeto de 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 31  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 8 de 66 

 

 

execução já tinham sido entregues, o GM do PS também questionara a quem, ou fora o custo do projeto 

de execução, e acabara por retirar essa parte do parágrafo e era por isso que “Reconhecemos” estava a 

iniciar o parágrafo e saltava tanto à vista, mas de facto o GM do PS continuava a manter as dúvidas, 

apesar de ter acrescentado no final do parágrafo outra formulação que pensava que toda a gente a 

tivesse aceite. Na reunião de todas as Comissões realizada no dia 8 de junho, a Presidente da AMS tinha 

referido que era importante a AMS possuir a documentação necessária para analisar e preparar a moção, 

mas provavelmente tinha havido um problema com os CTT e era por causa disso que os documentos 

chegavam em cima da hora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS disse querer precisar a questão colocada pelo Deputado Sérgio Faias que 

correspondia àquilo que fora a observação feita sobre o parágrafo e que fora aceite e culminara no 

documento que hoje tinha sido presente. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Perguntou depois se existia inconveniente em retirar aquela frase, sendo que a redação do 

parágrafo ficaria do seguinte modo: “Este investimento público não poderá deixar certamente de ser 

considerado pelo Governo como um dos que irá contribuir para a recuperação da atividade económica, 

fortemente atingida pela situação provocada pela pandemia da doença COVID-19. Salienta-se no entanto 

que, em virtude das oscilações em alta dos valores de mercado, o preço base da empreitada, no âmbito 

do projeto de execução assumido pela autarquia no valor de 150 mil euros, poderá estar já desajustado.” 

 ---------- Solicitou o uso da palavra o Presidente da CMS que após cumprimentar todos os presentes 

alertou que o final do paragrafo não estava correto. Referiu que o encargo com a CMS fora de 150 mil 

euros no projeto de execução que a CMS entregara em Maio de 2019, e fora feito por uma empresa 

externa por adjudicação da CMS. A empresa entregara o projeto de execução que tinha o mapa de 

quantidades e o mapa de estimativa de custos, que servia de base ao procedimento contratual.  Para 

além das diligências formais feitas pela CMS, ele particularmente contactara o vogal do Conselho do 

Instituto de Gestão Financeira e de Infraestruturas da Justiça IP (IGFEJ), que tinha a área do património 

sobre aquela matéria, e em determinada altura, já no final 2019 e início de 2020, colocara-se uma 

questão que era normal e decorria muitas das vezes em procedimentos contratuais da CMS, que era se 

não se lançasse o procedimento num período razoável após a elaboração do projeto de execução, os 

valores de mercado, sobretudo de empreitadas de preços de valores de materiais, sofriam oscilações 

brutais. Esse era o grande problema e fora colocada a questão à Câmara Municipal, informalmente, se 

estaria disponível para fazer uma revisão de preços.  -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A CMS adjudicara externamente o projeto e ele próprio tivera oportunidade de conversar com o 
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projetista que, numa relação comercial, afirmara que se fosse para fazer uma revisão de preços a CMS 

teria de pagar essa revisão de preço, e ele próprio dissera ao IGFEJ, que a CMS não tinha nenhuma 

intenção de estar a aumentar os custos da CMS até porque desde 2019 o IGFEJ estava à espera da 

publicação da portaria de extensão de encargos para lançar o procedimento. ------------------------------------ 

 ---------- Aliás o projetista, apesar de tudo, dera todos os contactos das entidades e das empresas 

fornecedoras de materiais para atualização de preços e o mapa de estimativa de custos fora atualizado e 

feito exatamente pelo IGFEJ, com os dados indicados pelo projetista, mas sem ser feito por uma empresa 

especialista de Medições e orçamentos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O problema que a CMS iria ter, passados uns meses, seria exatamente o mesmo, ou seja teria de 

fazer nova atualização de preços. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Só para ser claro, a linguagem no documento parecia que era uma atualização do preço do 

projeto da CMS o que não era verdade. A CMS pagara um projeto de execução entre arquitetura, 

especialidades, mapa de medições, mapa de quantidades e estimativa de custo, que custara 150.000 €, 

números redondos, entre as duas áreas, especialidades e arquitetura, e o grande problema que a CMS 

tinha neste momento era que os documentos que o IGFEJ tinha, nomeadamente a estimativa 

orçamental, cada mês que passava podia ter de ser reajustada, e o próprio IGFEJ tinha dificuldades 

porque não fora a entidade contratante, daí considerar que seria importante clarificar a redação da 

moção e sugeriu a seguinte frase o (…) preço base da empreitada, no âmbito do projeto de execução 

assumido pela autarquia no valor de 150 mil euros, poderá estar já desajustado. ------------------------------- 

 ---------- Disse depois que queria deixar uma última nota que lhe parecia importante porque os 

constrangimentos tinham um nome que era “Portaria de extensão de encargos” e tinha que ser 

publicitada e aprovada pelo membro do governo da tutela, naquele caso da justiça e do orçamento. 

Sugeria que no último parágrafo da parte deliberativa deveria ser acrescentada, à palavra concurso, a 

seguinte frase “nomeadamente a Portaria de extensão de encargos” que no fundo era o compromisso 

plurianual que era necessário para o lançamento do concurso. -------------------------------------------------------   

 ---------- Após alguma troca de opiniões ficou acordado aceitar as alterações sugeridas, ficando o 

documento final com o título “Novo Tribunal – Uma necessidade para Sesimbra” com a seguinte redação:

 ---------- “O Município de Sesimbra tem estado desde o início da década de 1980 ativamente empenhado 

em contribuir para uma solução que passe pela construção de raiz de um Tribunal no concelho. ------------ 

 ---------- Embora em 1984 tenha sido formalizada a celebração da escritura pública de doação do 

Município de Sesimbra ao Ministério da Justiça de um prédio urbano, com uma área de cerca de 2 600 
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m2, destinado exclusivamente à construção do Palácio da Justiça de Sesimbra, anos mais tarde, já em 

setembro de 2009, foi celebrado um novo protocolo, agora com o Instituto de Gestão Financeira e de 

Infraestruturas da Justiça IP (IGFEJ), para a doação de uma parcela de terreno com uma de área de 7 986 

m2. -----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No âmbito desse protocolo, que visava a construção do Tribunal então designado “Campus da 

Justiça de Sesimbra”, o Ministério da Justiça obrigava-se a construir o edifício e a desenvolver os 

instrumentos jurídicos e os procedimentos concursais necessários, no prazo de 3 meses. ---------------------- 

 ---------- Como as obras de construção do referido edifício público não foram iniciadas no prazo estipulado 

ao nível do protocolo, em agosto de 2015 o Município de Sesimbra tomou a iniciativa de suspender o 

procedimento para a reversão do terreno doado e deliberou no sentido de ser promovida a revisão do 

protocolo, com o intuito de:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- . prorrogar os prazos previstos para o início e conclusão das obras fixados na cláusula de reversão, 

desde que o IGFEJ adjudicasse a obra no decurso de dois anos; ------------------------------------------------------- 

 ---------- . assumir os encargos com a elaboração dos estudos prévios, projetos de arquitetura e 

especialidades necessários, bem como com a execução de infraestruturas públicas envolventes ao edifício 

dos serviços de justiça. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Com estes pressupostos, a Câmara Municipal apresentou uma nova estratégia de parceria, com a 

preocupação de não deixar de considerar a necessidade premente deste equipamento face à falta de 

condições de trabalho de magistrados e funcionários judiciais, mas sobretudo, por as atuais instalações 

não possuírem qualquer acomodação para os reclusos e arguidos.  -------------------------------------------------- 

 ---------- Neste contexto surge um novo protocolo, assinado a 27 de janeiro de 2017, entre o Município de 

Sesimbra e o Instituto de Gestão Financeira e de Infraestruturas da Justiça IP (IGFEJ), onde é afirmado 

que, entre outras obrigações, compete ao IGFEJ iniciar a empreitada do edifício no prazo máximo de 4 

anos. ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tendo em conta a necessidade de construção do Palácio da Justiça, esta Assembleia tem 

acompanhado as diligências desenvolvidas pela Câmara Municipal, ao longo de quase 4 décadas, 

plasmadas em compromissos, negociações, protocolos e contactos com diferentes entidades, sem que se 

veja concretizado este equipamento que a população do concelho de Sesimbra há tantos anos anseia. --- 

 ---------- Como tal, considera-se pertinente a insistência colocada pela Câmara Municipal junto de várias 

estruturas governamentais, nomeadamente o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, o gabinete da 

Sra. Ministra da Justiça, bem como do Sr. Primeiro-ministro, no sentido de expressar preocupação acerca 
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da necessidade de respostas e em particular sobre a necessidade de publicação de uma nova Portaria de 

Extensão de Encargos que possibilite a abertura do procedimento concursal para a empreitada de 

construção do novo edifício. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Este investimento público não poderá deixar certamente de ser considerado pelo Governo como 

um dos que irá contribuir para a recuperação da atividade económica, fortemente atingida pela situação 

provocada pela pandemia da doença COVID-19. Salienta-se no entanto que, em virtude das oscilações em 

alta dos valores de mercado, o preço base da empreitada, no âmbito do projeto de execução assumido 

pela autarquia no valor de 150 mil euros, poderá estar já desajustado. --------------------------------------------- 

 ---------- Em face do exposto, a Assembleia Municipal de Sesimbra reunida a 18 de junho delibera o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- . Que seja dado pleno cumprimento ao disposto no protocolo realizado entre o Município de 

Sesimbra e o Instituto de Gestão Financeira e de Infraestruturas da Justiça IP (IGFEJ), em 27 de junho de 

2017; --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- . Solidarizar-se com a Camara Municipal ao apoiar as diligências que têm sido desenvolvidas com 

o objetivo de realçar a urgência acerca do cumprimento do protocolo e do consequente desbloqueio 

financeiro tendo em vista o lançamento do concurso; -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- . Solicitar ao Governo que sejam ultrapassados os eventuais constrangimentos que obstam ao 

lançamento do concurso, nomeadamente a Portaria de Extensão de encargos para a construção do novo 

Tribunal de Sesimbra, equipamento que a população do concelho de Sesimbra há tantos anos anseia. ---- 

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

 ---------- Gabinete do Sr. Primeiro-ministro ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Gabinete da Sra. Ministra da Justiça -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Gabinete do Sr. Ministro das Finanças ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Presidência da Assembleia da República --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Grupos Parlamentares da Assembleia da República ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Câmara Municipal de Sesimbra -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Juntas e Assembleias de Freguesia do Concelho de Sesimbra  ----------------------------------------------- 

 ---------- Comunicação Social local e regional.” ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Submetida a votação, a Moção atrás transcrita mereceu aprovação unânime. ------------------------- 

 ---------- Prosseguindo os trabalhos a Presidente da AMS deu início ao debate da Moção com o título 

“Uma recusa pelo Ambiente” que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------- 
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 ---------- “No final do ano de 2019, o Município de Sesimbra apresentou uma candidatura ao Programa 

Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), tendo presente o Aviso POSEUR-

11-2019-29, destinada a investimentos com vista ao aumento de recolha seletiva de biorresíduos, que 

intitulou «BioSIM – Recolha Seletiva de Resíduos Urbanos Biodegradáveis | Município de Sesimbra». ----- 

 ---------- A operação candidatada era constituía por três ações centrais, dedicadas a recolha de 

biorresíduos junto da população, da restauração e de pontos de recolha e deposição temporários, e por 

três componentes transversais, nomeadamente implementação de um modelo de incentivo ao 

cidadão/produtor, de um sistema TIC de monitorização e planeamento da recolha seletiva e, campanha 

de sensibilização e divulgação junto da população e produtores alvos. ---------------------------------------------- 

 ---------- Com este projeto integrado, assegurava o Município um destino mais adequado aos resíduos 

recolhidos seletivamente no porta-a-porta, com devida qualidade e que por tal se pretendem isentos de 

contaminação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em complemento, a esta operação, potenciava-se uma nova capacitação quanto à monitorização, 

planeamento e otimização do processo de recolha, melhorando a sua eficiência, sustentabilidade, 

universalidade e qualidade de serviço, através do equilíbrio dos custos com o benefício ambiental, 

premiando os utilizadores que praticassem corretamente as regras da separação dos resíduos. ------------- 

 ---------- No total, a Operação previa um investimento de 998.547,28 €, para um montante máximo 

elegível de 992.966,19 €, com uma taxa de cofinanciamento do Fundo de Coesão de 85%. O calendário de 

execução encontra-se balizado entre 1 de julho de 2020 e 30 de junho de 2022.---------------------------------- 

 ---------- No decurso do processo de avaliação, foram por vós identificados um conjunto de considerandos 

que, em sede de Audiência Prévia, determinavam ao Município a necessidade de os fundamentar, 

nomeadamente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  - o cumprimento do grau de maturidade mínimo exigido à operação nos termos do Aviso, 

relativamente à aprovação do caderno de encargos para a ação de maior valor; -------------------------------- 

 ----------  - a apresentação de declaração de compromisso do beneficiário lançar o procedimento de 

contratação pública até 60 dias após a data da assinatura do Termo de Aceitação; ----------------------------- 

 ----------  - o cumprimento dos requisitos mínimos definidos pela Entidade Reguladora dos Serviços de 

Águas e Resíduos (ERSAR) quanto à estrutura tarifária. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Perante estas situações, entendeu a Assembleia Geral do POSEUR que tais incumprimentos 

determinavam a não aprovação da Candidatura, tendo sido concedido período de audiência prévia ao 

Município.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Assim e em sede de audiência prévia, proveu o Município de Sesimbra os entendimentos tidos por 

pertinentes, tendo nessa instância a primeira e segunda situações ficado sanadas. Todavia, os 

argumentos aduzidos no que se refere à estrutura tarifária quanto à insuficiência de cobertura das 

despesas foram remetidos à ERSAR. O Município, apresentando um rácio de 90% e com o seu Orçamento 

a assegurar a sustentabilidade do sistema de recolha de resíduos urbanos concelhio, fundamentou que a 

cobertura total das despesas existentes só seria possível quando a tarifa de disponibilidade cobrisse a 

despesa ≥100%, e que o seu território registava especificidades que não se inferiam nos rácios 

contabilizados pela ERSAR, casos da sazonalidade turística ou do progressivo aumento demográfico de 

residentes que, devidamente nomeados, permitiram um maior rácio da tarifa de disponibilidade. ---------- 

 ---------- Tendo a ERSAR informado manter a sua apreciação quanto ao incumprimento dos requisitos 

mínimos definidos em matéria de estrutura tarifária do serviço de gestão de resíduos urbanos, o POSEUR 

indeferiu a candidatura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  - o indeferimento da ERSAR é fundamentado num incumprimento de menos de 10%, 0,1 pontos 

percentuais, no registo da tarifa de disponibilidade; ---------------------------------------------------------------------- 

 ----------  - a ERSAR ignora o mérito da candidatura, fortemente comprometido com as metas e objetivos 

nacionais e europeus em matéria de reciclagem; -------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  - a ERSAR despreza o facto de que a candidatura «BioSIM – Recolha Seletiva de Resíduos Urbanos 

Biodegradáveis» permite uma redução dos custos de deposição, e por essa via desonerar os encargos dos 

utilizadores do sistema de recolha de resíduos urbanos concelhio;  --------------------------------------------------- 

 ----------  - a exigência da ERSAR lesa os interesses da população sesimbrense; ------------------------------------ 

 ----------  - a exigência da ERSAR atenta abusivamente à autonomia do Poder Local; ----------------------------- 

 ----------  - a população do concelho de Sesimbra, vê rejeitada uma candidatura a todos os níveis adequada 

e enquadrada em objetivos ambientais, perseguidos por diferentes estruturas nacionais e até europeias; 

 ---------- A Assembleia Municipal reunida no dia 18 de junho, delibera: ---------------------------------------------- 

 ----------  - Repudiar o modelo de ingerência da ERSAR na gestão e autonomia do Poder Local, ao não 

reconhecer a sua capacidade financeira e, sobretudo, sem considerar a efetiva mais valia que esta 

candidatura teria para as populações e o ambiente; --------------------------------------------------------------------- 

 ----------  - Solicitar junto do governo a reapreciação dos modelos de seleção de candidaturas quando elas 

sejam uma exigência autárquica que ponham em causa a autonomia do Poder Local;  ------------------------- 

 ----------  - Solicitar a revisão do processo de candidatura tendo em vista as ponderações apresentadas pelo 
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município, quer ao nível dos benefícios diretamente imputados aos munícipes, quer ao nível dos 

compromissos assumidos por Portugal com a União Europeia numas determinadas metas ao nível da 

reciclagem e não colocação de determinados tipos de resíduos no aterro. ----------------------------------------- 

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

 ---------- Primeiro-ministro; Ministro do Ambiente e da Ação Climática; Ministra da Coesão Territorial; 

Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional; Presidente da Assembleia da República; 

Grupos Parlamentares da Assembleia da República; Câmara Municipal de Sesimbra; Juntas e Assembleias 

de Freguesia do Concelho de Sesimbra; Comunicação Social local e regional.” ------------------------------------ 

 ---------- A Presidente da AMS esclareceu que este documento surgia a partir da informação que a CMS 

transmitira relativamente à sua deliberação, sendo que o assunto fora amplamente esclarecido pelo 

Vereador José Polido na reunião conjunta das Comissões realizada no dia 8 de junho.  ------------------------ 

 ---------- Na altura o Deputado Sérgio Faias referiu que seria importante que a AMS tivesse conhecimento 

de alguns documentos relacionados com a candidatura, mas de facto a AMS não recebera qualquer 

informação adicional. Alias a mesma situação ocorrera com a deliberação do Tribunal, mas ainda fora 

rececionado o último protocolo celebrado. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Moção não recebera nenhuma objeção clara por parte da Comissão de Líderes dos Grupos 

Municipais e colocava-a à apreciação do plenário. ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Usou da palavra o Deputado João Valente que após cumprimentar todos os presentes disse que, 

na reunião das Comissões, o Vereador José Polido informara que a candidatura fora motivo de recusa 

logo numa primeira fase e esse facto não estava espelhado na Moção, ou seja, inicialmente a candidatura 

fora recusada por inexistência de uma declaração, apesar de ser uma candidatura do ponto de vista 

ambiental que o Ministro do Ambiente exaltava como sendo de grande importância e tinha implicações 

claras no ambiente e na saúde pública. Assim sendo, Portugal comprometia-se com o ambiente mas o 

Concelho de Sesimbra não podia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  A ERSAR informava que o rácio devia ser 100%, Sesimbra tinha um rácio de 90%. Quando se dizia 

que a fatura da água tinha muitos encargos e taxas, pelos vistos os sesimbrenses para terem ambiente 

teriam que pagar mais. Sesimbra viu assim serem negados os biorresíduos. -------------------------------------- 

 ---------- Interveio depois o Deputado Paulo Caetano que depois de cumprimentar todos os presentes 

referiu, relativamente à intervenção anterior, que se o rácio fosse 100% isso podia ser devido ao aumento 

da tarifa ou à diminuição da despesa, se a CMS tivesse menos despesa, a tarifa paga talvez pudesse lá 

chegar, era uma aritmética simples, portanto não era linear que para atingir o rácio se tivesse que 
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aumentar a tarifa. Poder-se-ia racionalizar a despesa e eventualmente fazer com que a tarifa cobrada 

conseguisse suprir as despesas e chegar aos 100%. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não duvidava do mérito da candidatura de recolha de resíduos orgânicos, nem dos propósitos 

que estavam inerentes. Na verdade, como munícipe custava-lhe pensar que uma iniciativa municipal com 

a qual concordava a 100% fosse recusada por um procedimento técnico de concurso de financiamento 

que no fundo ia redundar em apenas o valor de 10% de um dito rácio de tarifa sobre despesa. ------------- 

 ----------  O Grupo Municipal do PS solicitara os elementos do concurso para tentar perceber melhor e em 

maior detalhe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Num exame, se era para passar com 9,5 quem tinha 9,4 chumbava, o que era horrível acontecer e 

como professor evitava ao máximo que isso acontecesse, mas na verdade era aquilo que significava 

passar com 9,5, e portanto, se os procedimentos do concurso obrigavam de facto, por razões que a AMS 

desconhecia, mas que eventualmente poderiam existir, como o dito rácio da tarifa, outras questões 

consideradas numa avaliação prévia, teriam de ser resolvidas. -------------------------------------------------------- 

 ---------- Custava-lhe aceitar que era uma embirração com Sesimbra e não tinha duvidas de que o atual 

Ministério do Ambiente, e aliás o histórico dos ministros do ambiente do Partido Socialista, neste âmbito 

de gestão de resíduos, era altamente positivo. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Grupo Municipal do PS não via qualquer demérito na proposta e estava 100% a favor do 

desenvolvimento do projeto, mas tinha que existir alguma coisa para justificar com mais detalhes a 

recusa da ERSAR, e apesar de considerar que a Moção era válida e que devia ser votada favoravelmente 

faltava a análise de elementos para conseguir, com todo o detalhe, perceber o que acontecera com o 

concurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O título da Moção “Uma recusa pelo Ambiente”, pessoalmente considerava que parecia que se 

estava a duvidar do propósito. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS referiu que relativamente às dúvidas, o Presidente da CMS ou o Vereador 

José Polido ainda poderiam prestar alguns esclarecimentos. No que respeitava ao título ainda existia a 

possibilidade de se aceitar uma designação que fosse mais consentânea com o que era o espírito coletivo.

 ---------- Usou depois da palavra o Deputado Sérgio Faias que se referindo à Moção disse que o Grupo 

Municipal, no meio de outros documentos, não tivera a oportunidade de apresentar as alterações que 

gostaria na forma como fizera com documento anterior. Tinha algumas notas que poderiam melhorar a 

Moção se houvesse ainda margem para o fazer.  -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O seu colega de Grupo já referira que o Grupo Municipal do PS estava solidário com a 
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necessidade do projeto, e teriam muito gosto em perceber melhor os contornos do projeto porque de 

certeza que teria sido possível dar outros contributos para a Moção. Era obrigatório identificar bem os 

benefícios para a população e para o concelho e de facto esses benefícios, até quantificados, podiam 

estar na Moção mais explícitos e mais claros, e isso só iria valorizar a qualidade do documento, porque 

depois, a meio do documento surgiam algumas expressões como “determinadas metas e determinados 

tipos de resíduos” que era terminologia que não abonava muito em termos da qualidade do documento.

 ----------  Depois também que constava no documento “esta posição vinculativa da ERSAR de 

indeferimento”, mas pensava que não fora a ERSAR que indeferira porque à ERSAR fora pedido um 

parecer, o qual, em sede da Comissão que avaliava as candidaturas, o parecer ponderara a recusa, mas o 

indeferimento não era da ERSAR. Quem avaliava as candidaturas era o POSEUR, pelo que devia existir 

algum rigor no texto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------   Referindo-se depois ao parágrafo que voltava a referir que existia uma diferença e que tinha que 

ter 100% e afinal era 90% e por causa disso não tivera parecer positivo também tirava alguma força ao 

documento porque quem olhasse para o mesmo dizia que se a CMS tinha de cumprir 100% e afinal 

cumpria 90, porque é que estava a reclamar. Pensava que assim podia ter um peso negativo na tomada 

de posição da AMS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Prosseguiu dizendo que na parte deliberativa era feita uma referência à ingerência da ERSAR  na 

gestão e autonomia do Poder Local, mas a ERSAR era uma instituição que estava mandatada legalmente, 

tinha regulamentos próprios que normalmente eram submetidos a consulta pública, sendo que os 

mesmos iriam vincular as entidades que eram reguladas. Afirmar que era uma ingerência da ERSAR ao 

desempenhar o papel que legalmente lhe cabia, parecia-lhe que era excessivo. --------------------------------- 

 ---------- Era posta em causa a autonomia do Poder Local mas devia-se ter em atenção que o papel das 

entidades reguladoras tinha a ver precisamente com o regular o mercado, independentemente de se 

concordar com o benefício de existir, ou não, uma privatização de algumas empresas no setor, mas o que 

era certo era que a partir do momento que existiam algumas empresas que eram privatizadas no setor, 

existia um benefício em se ter uma entidade reguladora que servia precisamente para defender os 

consumidores de serviços que eram explorados no monopólio natural, em que normalmente não existia 

concorrência. Portanto o papel da entidade reguladora era precisamente simular essa concorrência no 

sentido de forçar a que os utentes dos serviços pudessem ter melhor qualidade de serviço, por outro lado 

a garantia de abastecimento, e também uma estabilidade tarifária. A questão que se prendia com a 

capacidade, ou não, das tarifas conseguirem cobrir os custos, relacionava-se com esta questão do que era 
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a estabilidade tarifária, e o facto de estar muito balizado era no sentido de não existirem flutuações nas 

tarifas cíclicas no conjunto de serviços que eram prestados aos consumidores ou à população, porque 

poderia haver algum aproveitamento. Não estava a dizer que era o caso, mas poderia haver algum 

aproveitamento e a teoria que estava na base dos reguladores era precisamente essa, de aproveitamento 

político daquilo que eram serviços prestados ao público, e de fazer uma oscilação dessas tarifas ao longo 

do tempo no sentido de ter maior ou menor recetividade junto dos eleitores. Este era o papel das 

entidades reguladoras e custava-lhe um pouco ver escrito que era uma ingerência quando uma entidade 

reguladora estava a cumprir o que legalmente lhe competia. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- Usou depois da palavra o Presidente da CMS que referiu, relativamente à questão da 

recuperação de custos que podia ser feita quer por via da diminuição da despesa, quer por via do 

aumento da receita, neste caso, imputado, como não podia deixar de ser, aos utilizadores do serviço de 

resíduos sólidos urbanos, disse que o problema não era a receita e a despesa.  ---------------------------------- 

 ---------- Em primeiro lugar o que estava ali em causa era de facto a ingerência naquilo que era a 

autonomia do Poder Local porque se se podia defender que a CMS estava em condições de baixar o IMI 

ou a Derrama, perguntava porque é que a CMS não tinha autonomia para assumir do seu orçamento, 5, 

10 ou 15% daquilo que eram os preços e os tarifários dos serviços urbanos, fosse a água, o saneamento 

ou resíduos. Era uma ingerência clara na autonomia do Poder Local. ------------------------------------------------ 

 ---------- Segunda nota, a entidade reguladora não era uma entidade que era totalmente independente 

daquilo que era o Governo, quem legislava sobre aquilo que eram efetivamente as competências da 

entidade reguladora, era o Governo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Podia-se dizer que a Assembleia Municipal tinha competência para baixar o IMI, a entidade 

reguladora, neste caso a ERSAR, tinha o papel de reguladora do sistema, mas não tinha que ter um papel 

vinculativo para uma recuperação de custos de 100%. No quadro do que estava definido na ERSAR, a CMS 

não tinha que ter 100% ou superior, aliás não podia ter mais de 100%.  -------------------------------------------- 

 ---------- Estas candidaturas para os biorresíduos tinham tido uma alteração porque numa primeira fase 

estavam destinadas exclusivamente às entidades gestoras de resíduos, nomeadamente as 

multimunicipais ou empresas privadas, e só com muita pressão dos Municípios tinha sido alterado.------- 

 ----------  Respondendo ao Deputado Paulo Caetano disse que não era uma embirração com Sesimbra 

porque vários municípios tinham visto as suas candidaturas rejeitadas. A CMS poderia ceder todo o 

processo de candidatura mas a questão era óbvia, aliás, o oficio que a CMS enviara à entidade gestora do 

POSEUR referia tudo na íntegra e espelhava o resultado da candidatura e o que fora o entendimento da 
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entidade gestora.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse que o Deputado Sérgio Faias tinha razão porque quem indeferira fora o POSEUR.  

 ---------- A CMS recebera uma intenção de indeferimento no quadro de audiência de interessados, em que 

refutara 3 motivos, 2 dos quais rapidamente ultrapassados, aliás, 1 era um erro da própria entidade de 

gestão e tinha a ver com a operação, dentro da candidatura, que tinha o valor máximo e de estar já em 

curso, que definia os meios digitais e informáticos ligados à operação, e não era, mas sim a aquisição de 

material circulante que já estava e continuava em curso. --------------------------------------------------------------- 

 ---------- O outro motivo era uma responsabilidade da CMS que era uma declaração assinada pelo 

Presidente da CMS, e o terceiro motivo era a que tinha uma condição vinculativa da ERSAR. ---------------- 

 ---------- Aproveitando as palavras do Deputado Paulo Caetano, Sesimbra, neste caso, não podendo ter 

efeitos retroativos naquilo que era o seu sistema tarifário no ano anterior, começaria com uma nota de 

menos 5. Mesmo que o mérito da candidatura fosse de 10, Sesimbra só tinha 5. Neste caso seria menos 

20 porque contava logo como indeferimento.------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  O Município de Sesimbra só se poderia candidatar novamente se cumprisse aqueles rácios 

tarifários. Neste caso em particular, o grosso da despesa municipal na gestão de resíduos sólidos urbanos 

era para a AMARSUL que este ano aumentara o tarifário com o voto contra dos restantes acionistas que 

eram os municípios, em mais de 50% do que era no ano anterior, e o Município de Sesimbra não refletira 

esse aumento no tarifário dos utentes. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Teria de existir uma grande gestão de redução de receita da parte da CMS, para garantir pelo 

menos, o rácio de 90%. A AMARSUL era uma empresa multimunicipal que tinha lucro e vinha distribuindo 

dividendos desde que fora privatizada. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os municípios na última assembleia geral tinham assumido uma posição unânime para a reversão 

da privatização da AMARSUL. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não estava na capacidade política da CMS, nem da AMS, reverter esta decisão, mas estava no 

Ministro do Ambiente do PS e tinha estado nos Ministros do Ambiente do PS que antecederam que 

tinham sido tão bons, mas não tinham revertido a situação. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- A CMS tinha obtido os melhores resultados na recolha seletiva e poder-se-ia argumentar que 

tinha uma oscilação de não residentes no verão que seria superior aos outros municípios da região, mas 

também era verdade e estava descrito naquilo que fora a fundamentação da ERSAR, que para eles não 

contava aquela oscilação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A CMS não aumentara o valor das tarifas, mas indubitavelmente, neste caso, teria de reduzir o 
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valor da despesa porque senão seria obrigada a subir a tarifa. -------------------------------------------------------- 

 ---------- Na reunião da Comissão de Líderes dos Grupos Municipais realizada no dia 28 de maio informara 

que o Município de Sesimbra apresentara no ano passado, à entidade reguladora, uma proposta de 

redução na tarifa do saneamento, fazendo as contas àquilo que eram as novas habitações que se tinham 

ligado ao sistema, nomeadamente com a finalização da rede de saneamento da freguesia do Castelo, 

Azoia e Zambujal. Como não atingia os 100% ou não estava acima dos 100%, a proposta fora recusada.  - 

 ---------- Esta era entidade reguladora que parecia que estava à margem de qualquer Governo ou 

Assembleia da República definir quais seriam as suas atribuições e competências. ------------------------------ 

 ----------  A AMARSUL aumentara em mais de 50%, relativamente ao ano anterior, as tarifas para os 

resíduos indiferenciados, que o Município não refletira na tarifa. Não estava na competência das 

câmaras, nem das assembleias de todos os acionistas da Península de Setúbal, poder alterar esta 

situação, mas estava nas mãos do Governo do PS. ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse depois que Vereadores do PS na CMS tinham manifestado oposição à ingerência da ERSAR 

nestas questões que deveriam estar na esfera da autonomia do Poder Local. ------------------------------------ 

 ---------- Compreendia que tinha que haver margens entre aquilo que era a estrutura de custos com 

aquelas operações, independentemente da questão da privatização da AMARSUL, situação que não 

acontecia, felizmente com a SIMARSUL, e o Governo era o maior acionista com 51%, porque existia uma 

relação e um serviço público, mas na AMARSUL era um serviço lucrativo. Tudo aquilo que as “Águas de 

Portugal”, através da anterior AMARSUL, tinha feito no âmbito sobretudo das receitas para terem 

dinheiro para investimento e para suprimirem algumas carências das tarifas, no primeiro ano de 

privatização, tinham sido distribuídos dividendos dos anos anteriores. --------------------------------------------- 

 ---------- Usou depois da palavra o Vereador José Polido que após cumprimentar todos os presentes disse 

querer complementar algumas questões. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Disse que tinha sido recusada uma candidatura semelhante à de Sesimbra, ao Município do 

Barreiro, outra ao Município do Seixal quando já tinha sido aprovada uma ou duas candidaturas nos 

mesmos moldes ao Município do Seixal. Tinham sido aprovadas candidaturas aos Municípios da Moita e 

de Setúbal. Se existia um sistema da AMARSUL que fazia investimentos cujos objetivos era retirar os 

resíduos da rua e reutilizá-los, se os municípios viam as suas candidaturas recusadas, o sistema não 

funcionaria em pleno e a AMARSUL iria ter custos muito superiores e iria refletir isso na tarifa dos 

municípios. Como o Presidente da CMS já referira a tarifa no ano passado era de 20 euros e passara para 

29, mais 11, seriam 40. Os resíduos que a CMS não iria retirar do porta a porta, pagaria zero ou próximo 
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de zero à AMARSUL, porque era só entregar, e assim teria de pagar 40 euros porque ia para aterro.  ------ 

 ---------- Estava a falar de 12 mil habitantes da Quinta do Conde, 4 mil habitações e 105 estabelecimentos 

de restauração das freguesias de Santiago e Castelo. Estava a falar de 2.315 toneladas que era o que 

constava da proposta no projeto.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Perguntou de seguida como é que a CMS podia reduzir as tarifas e os custos se preparara uma 

candidatura que a ser aprovada era a 85% de um milhão de euros, aliás a CMS iniciara uma candidatura 

de 2 milhões de euros, mas reduzira para um milhão de euros porque era preciso um estudo de 

viabilidade económica feita por uma entidade externa, e como já não ia a tempo, reduzira para um 

milhão de euros.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tinha informação de quem fazia a abordagem das candidaturas, que a de Sesimbra tinha todo o 

mérito, mas o que estava em causa de facto era não haver uma perspetiva global do projeto a nível da 

Península de Setúbal. A Sociedade Ponto Verde não aumentava os valores para os reciclados há 12 anos. 

Sesimbra aumentava a reciclagem, mas os valores da receita eram inferiores. O aumento da receita da 

AMARSUL era nas tarifas aos Municípios que por sua vez, por via da ERSAR, o Município tinha que fazer 

refletir no munícipe, não havia outra forma.-------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que existiam determinados valores que o Município não podia colocar no âmbito 

dos resíduos. Existiam serviços de higiene urbana que não podiam ir para os custos quando era feita a 

análise do tarifário, apesar de na estrutura estarem na divisão de ambiente urbano. --------------------------- 

 ---------- As candidaturas, numa primeira fase, eram para sistemas idênticos à AMARSUL, fruto da 

privatização. A MOTAENGIL ganhara e fora buscar os dividendos acumulados nos anos anteriores e 

distribuíram entre os acionistas em todos os sistemas de norte a sul no país, e não tinha havido 

investimento. A própria ERSAR não deixava fazer investimento. E não era só a ERSAR, estava prevista a 

contratação de 10 funcionários na SIMARSUL para 2019 e, no entanto, só deixaram contratar 6 e 

eventualmente este ano iriam contratar 4. Estas entidades reguladoras geriam: fixavam os tarifários, 

fixavam os investimentos e quando podiam ser feitos, independentemente de estar no NDF (Nordic 

Development Fund) no caso da SIMARSUL. Era assim que funcionava. ---------------------------------------------- 

 ----------  Prosseguiu dizendo que depois tinha havido outra fase porque os municípios reclamaram e foi 

aberta a possibilidade dos grandes municípios poderem concorrer, e por isso é que o Seixal concorrera, 

mas, entretanto, os municípios tinham sido chamados à CCDR-LVT onde foram informados que iriam sair 

novas candidaturas. Ora se o Município de Sesimbra cumpria para a ERSAR a nível do tarifário, o grau de 

recuperabilidade de custos entre os 90 e os 100% perguntou porque é que para a candidatura não 
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cumpria. Significava que se o Município quisesse ir buscar fundos comunitários tinha que aumentar o 

tarifário. Como é que a autarquia baixava a despesa se o Município estava a aumentar a despesa. A CMS 

iria fazer um investimento de 250 mil euros que iriam ser refletidos nos custos, porque as viaturas, o 

software e os contentores iriam ser amortizados. ------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Concluiu dizendo que estava disponível para estar presente numa sessão temática sobre os 

resíduos, e seria acompanhado dos técnicos camarários que haviam preparado a candidatura para 

explicarem todo o processo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio depois o Presidente da CMS que acrescentou que as tarifas da AMARSUL tinham tido 

um aumento de 2019 para 2020 de 20,48 para 29,7, aprovado pela ERSAR. --------------------------------------- 

 ---------- A operação de recolha seletiva era totalmente da AMARSUL. A CMS fazia a recolha de 

indiferenciados e depositava na AMARSUL. Referiu que no período COVID, a CMS tivera que ir depositar o 

lixo diretamente ao aterro porque, por decisão do Governo e do Ministro do Ambiente do Partido 

Socialista, tinham sido fechados os ECOCENTROS. O custo que o Município tivera e que não era refletido 

numa redução da fatura, dos 29,7 de toneladas de indiferenciados em detrimento de serem colocados no 

ECOCENTRO de Sesimbra, na Carrasqueira e depois transportados pela AMARSUL para o seu aterro ou 

para as suas estruturas, fora entregue diretamente pelas viaturas da Câmara nas estruturas da AMARSUL. 

Perguntou depois ao Deputado Paulo Caetano como é que a CMS reduzia a despesa.  ------------------------- 

 ---------- Disse que se verificara nos últimos tempos, um aumento de ecopontos que a CMS estava a tentar 

regularizar com a AMARSUL, que resultava de uma candidatura da AMARSUL financiada a 85%, porque a 

CMS estivera durante muitos anos a pedir mais ecopontos para várias localidades e arruamentos do 

Concelho e a resposta que recebia era que não tinha possibilidade. ------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto mais recolha seletiva a CMS tinha, menos receita tinha a AMARSUL porque conforme o 

Vereador explicara, aquilo que era pago pela Sociedade Ponto Verde a um sistema até com capitais 

maioritariamente privados e que visavam lucro, não era suficiente para aquilo que efetivamente era uma 

aposta clara na recolha seletiva. Portanto a AMARSUL preferia fazer uma recolha de indiferenciados 

porque a receita era muito superior, e essa era definida pela entidade gestora com o parecer da ERSAR, 

do que propriamente ter uma aposta na recolha seletiva considerando o que era pago pela Sociedade 

Ponto Verde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Voltou a dizer que não estava ao alcance da CMS nem da totalidade das câmaras do país, quanto 

mais da Península, nem das assembleias municipais, alterar esta situação, mas estava obviamente ao 

alcance do Governo ou do Ministro do Ambiente que estiver em funções.----------------------------------------- 
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 ----------  A verdade é que todo o sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos, neste momento, era um 

negócio. 6,8 milhões de euros, que tinha sido o valor acumulado pelo Estado Português e pelos 

Municípios da Península de Setúbal enquanto durara a AMARSUL gerida pelo estado e gerida pelos 

municípios, fora distribuído logo no primeiro ano após a privatização. ---------------------------------------------- 

 ----------  Usou depois da palavra o Deputado Paulo Caetano que agradeceu os esclarecimentos e disse 

que na essência estavam de acordo. Não tinha dúvidas que o negócio dos resíduos era extremamente 

apetecível. Era verdade que alguns deputados levantavam dúvidas, mas também mostravam o 

reconhecimento do mérito da candidatura do projeto e mostravam solidariedade com esta surpresa de 

não ver a candidatura aprovada. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Existia, no entanto, um elemento que lhe fazia confusão, perguntando se à partida, no caderno 

de encargos da candidatura, era explícito que o tal rácio tarifário teria de ser de 100 %, ou se essa 

situação tinha aparecido à posterior. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Presidente da CMS respondeu que o Aviso de Candidatura pressupunha que houvesse um 

parecer sobre a estrutura tarifária por parte da ERSAR e que deveria ser igual ou superior a 100%. 

Acrescentou que a CMS não tinha um rácio superior a 100% nem podia ter. Não era impossível para as 

entidades gestoras em alta que podiam ter lucro. O que a CMS fizera fora argumentar que chegaria 

próximo dos 100% com a implementação da candidatura. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Vereador José Polido acrescentou que a candidatura tinha que ter 100% ou mais, só que os 

sistemas não podiam concorrer e os municípios não podiam ter mais de 100%. ---------------------------------- 

 ---------- O Deputado João Valente questionou como é que se poupava, quando se distribuía dividendos. 8 

milhões dariam para construir 4 palácios da justiça como na moção anterior. ------------------------------------ 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias reiterou que o conhecimento que o Grupo Municipal do PS tinha neste 

momento sobre o projeto e sobre a candidatura era de que tinha todo o mérito e benefício para os 

munícipes, para o ambiente e para o Concelho. Por essa razão gostaria de ter percebido melhor o projeto 

e os seus documentos porque a Moção estava muito focada na ERSAR, mas quem apresentara a 

candidatura sabia à partida que existiam metas que possivelmente teria alguma dificuldade em cumprir. 

Talvez tivesse sido possível insistir mais junto da ERSAR sobre a questão. ------------------------------------------ 

 ----------  Na prática aquela era a linguagem das entidades reguladoras, estava a substituir investimento 

por custos, e talvez com mais alguma insistência, a ERSAR tivesse repensado o seu parecer. ----------------- 

 ---------- O Grupo Municipal do PS estava de acordo com a candidatura, mas não estava de acordo com o 

texto de Moção. Iria votar favoravelmente a Moção, não pelo texto, que achava que não refletia aquilo 
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que o seu Grupo considerava que devia constar, mas pelo objetivo em si, o projeto. O Grupo Municipal 

iria apresentar uma declaração de voto nesse sentido. ------------------------------------------------------------------ 

 ----------  Não se verificando mais intervenções a Presidente da AMS colocou à votação a Moção acima 

transcrita tendo merecido aprovação unânime.  -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Grupo Municipal do PS prestou Declaração de Voto que se passa a transcrever:-------------------- 

 ---------- “A moção intitulada “Uma recusa pelo Ambiente”, tem como objetivo solicitar a revisão do 

indeferimento de uma candidatura da Câmara Municipal a financiamento ao POSEUR - Programa 

Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, no valor de cerca de 1 milhão de euros, 

para a concretização de um projeto com vista à recolha de bio resíduos junto da população, baseado num 

sistema de monitorização e planeamento da recolha seletiva e numa campanha de sensibilização e de 

divulgação junto da população. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Nesta moção o grupo municipal da CDU imputa a responsabilidade da não aprovação da 

candidatura a um parecer emitido pela ERSAR -Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos, 

acusando-a de ingerência.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Refira-se que o parecer emitido resultou da estrutura tarifária do município não cumprir os 

requisitos estabelecidos por essa entidade, não sendo por isso possível a mesma abstrair-se desse facto no 

momento de emissão do seu parecer. Saliente-se que uma das principais incumbências das entidades 

reguladoras setoriais são a garantia da sustentabilidade económico-financeira dos sistemas que regulam, 

assim como a respetiva estabilidade tarifária.------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Acresce que, no decorrer da sessão da Assembleia Municipal, após a pergunta concreta colocada 

pelos deputados do Grupo Municipal do Partido Socialista, ficou claro que um dos requisitos prévios para 

a aprovação da candidatura era o cumprimento das condições da ERASR sobre a estrutura tarifária, 

sabendo a Câmara Municipal que o concelho de Sesimbra, à partida, não cumpria essa condição. ----------  

Nesse sentido, o Grupo Municipal do Partido Socialista não se revê na linguagem, nem na forma como se 

tentam transmitir responsabilidades para a ERSAR sobre a não aprovação do projeto. No entanto, 

atendendo ao mérito do projeto, e na expetativa de que o mesmo tenha possibilidade de vir a ser 

implementado, vota favoravelmente a presente moção.” ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Concluído o Período de Antes da Ordem do Dia, a Presidente da AMS declarou aberto o Período 

da Ordem do Dia dando inicio ao debate do ponto 1 - Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações 

Patrimoniais e respetiva Avaliação e Prestação de Contas’2019 e Aplicação do Resultado Líquido do 

Exercício’2019 (nos termos do n.º 1 do art.º 4.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de Março - Resposta à 
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situação epidemiológica provocada pelo CORONAVÍRUS SARS-COV-2). ------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado João Rodrigues solicitando o uso da palavra disse que não recebera o Relatório do 

Revisor Oficial de Contas respeitante ao exercício de 2019, tendo a Presidente da AMS informado que o 

mesmo fora enviado às 19h25 a todos os Deputados. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado João Rodrigues referiu que pelo facto de os deputados não terem recebido o 

documento atempadamente, a AMS não tinha condições de votar as contas. A receção da certificação das 

contas nas autarquias era obrigatória e as deliberações tomadas por uma assembleia que se pronunciasse 

sobre os documentos de prestação de contas sem a respetiva certificação legal das contas poderia ser 

anulável, de acordo com o que era expresso na lei. Acrescentou que era aquele documento que validava 

as contas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS respondeu que certamente o Presidente da CMS prestaria as explicações 

sobre a questão colocada e sobre as razões subjacentes ao envio tardio dos documentos do ROC. --------- 

 ---------- Tomando o uso da palavra, o Presidente da CMS respondeu que ainda não vira o parecer do ROC. 

Os documentos tinham chegado primeiro à AMS do que à CMS. Tinha sido feito, até hoje durante o dia, 

um esforço junto da empresa Revisora Oficial de Contas. Com a situação excecional que se atravessava, a 

empresa só conseguira disponibilizar hoje os documentos. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- A competência da AMS, de acordo com a Lei era “Apreciar o inventário dos bens, direitos e 

obrigações patrimoniais e a respetiva avaliação, bem como apreciar e votar os documentos de prestação 

de contas”. Não via que houvesse impedimento da Assembleia em prosseguir e apreciar e votar os 

documentos de prestação de contas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não era a primeira, nem a segunda vez, e em todos os municípios do país, que acontecia uma 

situação similar. A CMS não podia obrigar o Revisor Oficial de Contas. Tinha um contrato celebrado com a 

empresa e a CMS assim que aprovara as Contas remetera de imediato ao Revisor.  ----------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS acrescentou que a AMS era soberana sobre os documentos enviados pela 

CMS, independentemente da opinião do Deputado relativamente à receção do Relatório do ROC em 

tempo oportuno para poder ser analisado, como todos os Deputados e certamente a CMS gostariam de 

fazer. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Lembrou depois que a matéria respeitante ao ponto 1 da Ordem do Dia tinha sido apreciada em 

reunião conjunta de todas as Comissões no passado dia 8 de junho e contara com a presença do 

Vereador José Polido e de técnicos que o acompanharam. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio depois o Presidente da CMS que começou a apresentação referindo que queria dar uma 
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primeira nota para todos os funcionários da CMS e Serviços, pelo resultado e desempenho do ponto de 

vista financeiro do Município, aliás, vinha sendo uma trajetória ao longo dos últimos anos que não era 

dissociada também da situação económica mais favorável no País, mas também fazendo justiça à gestão 

e sobretudo ao esforço dos funcionários do município que vinham sendo fundamentais, e aos munícipes, 

que também com o seu esforço financeiro, contribuíam para a boa gestão. --------------------------------------- 

 ---------- O Município vinha tendo uma trajetória nos últimos anos perfeitamente sustentável de contas 

públicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  O orçamento de 2019 tivera uma execução superior a 85% conforme era meta da Lei das 

Finanças Locais. Tivera uma estrutura de receita de 50,5 milhões de euros, sensivelmente. ------------------ 

 ---------- Apesar de alguns atrasos, a CMS continuava a trajetória de reforçar o investimento público. Mais 

de 13 milhões de despesas de capital de investimento era bem o reflexo da capacidade de gerar receita 

corrente para o respetivo investimento.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Tinha sido durante este período que a CMS finalizara o saneamento na freguesia do Castelo, 

iniciara a obra do centro de recolha oficial de animais. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Iniciara a obra de ampliação da Escola Básica número 2 da Quinta do Conde e, se tudo corresse 

bem, terminaria antes do inicio do ano letivo, com mais 8 salas disponíveis, o que de certa forma iria 

possibilitar que a freguesia da Quinta do Conde pudesse ter, naquilo que eram responsabilidades 

cometidas à CMS, uma estrutura de rede que pudesse funcionar em regime normal e não havendo 

turmas em regime duplo, com um Parque Escolar quase invejável em todo o Município no que respeitava 

ao 1.º ciclo e pré-escolar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Tinha também sido no ano 2019 que tinha existido uma maior alavancagem no investimento na 

mobilidade sustentável, nomeadamente as obras do PAMUS - as obras de Sampaio e Almoinha/Santana 

que terminavam, as de Maçã/Santana e Cotovia/Santana que estavam a decorrer, as de Alfarim/Caixas 

que estavam praticamente concluídas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A obra de estacionamento no Cabo Espichel, o posto de combustível dos serviços operacionais da 

CMS que era uma ambição antiga, a infraestruturação do Castelo de Sesimbra que se iniciara em 2019. - 

 ---------- Salientou depois que era uma opção do município, que em todas as obras de passeios, 

pavimentações, fosse remodelada a rede de abastecimento de água, evitando um problema conhecido 

de inúmeras roturas. A última intervenção tinha sido a de Santana /Cotovia. Esta situação que muitas 

vezes não era referida tinha um peso do ponto de vista financeiro do município e que estava refletido nas 

próprias contas do município, até para evidenciar uma trajetória também de redução, da despesa na 
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estrutura, sobretudo dos serviços urbanos, nomeadamente da água. ----------------------------------------------- 

 ---------- Destacou em seguida o investimento feito em material circulante, particularmente em viaturas de 

recolha de resíduos sólidos urbanos e de envolventes, viaturas para a Proteção Civil, nomeadamente 2 

adquiridas beneficiando e melhorando, em muito, a capacidade de intervenção da Proteção Civil 

Municipal.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Salientou depois que nos últimos anos tinha havido um maior apoio ao Movimento Associativo e 

Social que rondaria os 4 milhões de euros. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------    Referiu que nos transportes o Município tinha a participação que se iniciara em 2019 de quase 1 

milhão de euros para o programa de apoio à redução tarifária que permitira os passes a 40 € e que 

também era um contributo àquilo que estava em curso que era a operação de transportes 

metropolitanos, a qual, se tudo corresse bem, iria entrar em vigor no final de 2021. --------------------------- 

 ----------  Destacou uma subida, atingindo valores também muito significativos de 20,6 milhões de euros, 

nas despesas com pessoal, mas não tinha exclusivamente a ver com novas contratações. Tinha sido o ano 

em que se verificara a atualização das posições remuneratórias e do descongelamento das carreiras por 

parte do Governo, e bem, e ainda, a atualização do salário mínimo nacional. ------------------------------------- 

 ----------  Tinha também havido, por parte da CMS, uma opção tomada há 3 anos a esta parte, no sentido 

de todos os trabalhadores que estivessem em condições, mediante um conjunto de critérios, poderem 

ser objeto de mobilidade intercarreiras. E obviamente as novas contratações ajustando aquilo que era a 

estrutura do Município e algum défice que tinha ao nível do pessoal operacional face às necessidades do 

próprio Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quis depois dar a nota da importância da estrutura da receita que era a que permitia uma 

alavancagem não só na estrutura municipal, mas sobretudo ao nível do investimento. A CMS tivera uma 

ligeira redução nos proveitos provenientes do IMI, um aumento, que vinha sendo gradual, do IMT, não 

existindo dúvida que o comportamento do IMT, particularmente nos últimos 2 anos, permitira um saldo 

orçamental em 2018 e em 2019, assim como permitia olhar para o quadro de 2020, com todas as 

circunstâncias atuais, com uma cara diferente, mas existia uma oscilação sobretudo na estrutura da 

receita que não era muito diferente da dos anos anteriores.----------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse depois que o prazo médio de pagamentos em 2019 era de 22 dias, que era um prazo para 

uma administração pública, mesmo local, muito bom, e informou que para além da CMS ter investimento 

público e adaptar a estrutura do Município, não perdendo de vista o conjunto significativo de 

investimentos essenciais para o concelho, ambições transversais a todas as forças políticas, mas estavam 
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em cima da mesa não só processos que já vinham de 2019, processos que estavam em curso e que 

mesmo não sendo da responsabilidade da autarquia tinham a intervenção do município para poderem 

ser possíveis, como era o caso da nova Unidade de Saúde Familiar na Quinta do Conde, que segundo 

informação da ARS seria lançado nos próximos dias, e o caso do Posto Territorial da GNR na Quinta do 

Conde que poderia um Posto Territorial ou um Posto Territorial mais o Destacamento Territorial de 

Setúbal, estando a aguardar a definição por parte da Tutela e da Secretaria Geral do MAI, sendo que a 

CMS manifestara essa disponibilidade já com uma alteração à parcela de terreno disponível para o efeito.

 ---------- Disse que a trajetória do ponto de vista daquilo que era a redução da dívida de médio e longo 

prazo do Município também devia ser sinalizada, sendo que neste momento a CMS tinha uma dívida de 

médio e longo prazo de 12,5 milhões de euros para um município com um orçamento de 50 milhões, o 

que permitia olhar para o futuro com confiança, sabendo que existiam muitos investimentos para fazer, 

muitos compromissos que se tinham adensado, mas com confiança porque a CMS tinha capacidade de 

endividamento e uma estrutura sobretudo financeira que era estável e muito bem valorizável por todos e 

particularmente com um grande trabalho e com grande dedicação por parte da estrutura do município, 

nomeadamente dos seus trabalhadores. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Tomou depois o uso da palavra o Vereador José Polido que começou por agradecer a presença 

da Dra. Graça Candeias, Dr. Leonildo Cachão e Dr. António Mendonça. --------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que a CMS em 2019 recebera 50.478.324.000 € de receitas e tivera uma despesa global 

de 53.438.923. Na questão da receita tivera uma verba de 47.423.101 de receita corrente e uma receita 

de capital de 3.055.000 € sendo que a despesa de capital se cifrava nos 14.078.000€, o significava que a 

CMS tinha que arranjar receita corrente para pagar o investimento conforme a Lei referia, e portanto 

existia um saldo corrente de 9.000.000 € que fora a quantia que a CMS conseguira libertar para fazer face 

ao investimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Da estrutura de receita a CMS inicialmente tinha um orçamento de 54.743.428 € e conseguira ter 

uma taxa de execução de 92,2%, ou seja arrecadara 50.478.324 €. -------------------------------------------------- 

 ---------- Também como era sabido de todos, uma das rubricas mais importante tinha a ver com os 

impostos locais e com a capacidade que o Município tinha para gerir os mesmos. Também como era do 

conhecimento a CMS vinha a dizer ao longo dos anos que a questão das oscilações quer das taxas, quer  

das tarifas, quer dos impostos, do ponto de vista da CMS tinham questões que eram erradas e portanto a 

CMS mantinha sempre uma trajetória que era aquela que queria, não aumentando o IMI já há uma série 

de anos, não aumentando o tarifário dos serviços urbanos pelo menos há 5 anos, e portanto vinha sendo 
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uma receita equilibrada e também a despesa em sintonia com essa mesma receita.---------------------------- 

 ---------- A CMS dos 23.351.000 € de impostos diretos recebera 22.315.000. Como o Presidente da CMS já 

referira, o IMI, apesar de ser um valor substancial, eram 13.500.000 € era ligeiramente inferior ao ano de 

2018. Face àquilo que estava inicialmente previsto, a CMS recebera menos 1.374.000 €, mas como é do 

conhecimento, quando a CMS elaborava o orçamento e porque tinha as comunicações da autoridade 

tributária, a CMS colocava uma percentagem do valor que deviam à CMS, que entroncava depois com as 

provisões, mas a CMS colocava uma percentagem do valor que seria expectável receber, e a nível da 

prudência fora isso que a CMS fizera.  Infelizmente não recebera 1.374.000 € do inicialmente previsto 

resultando numa taxa de 90,8%.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Outra rúbrica, também muito importante, que tinha a ver com a venda de serviços, já falada hoje 

na questão dos resíduos, tinha sobretudo a ver com a água, lixo e saneamento, e a CMS recebera 

14.213.000 €, dos 14.409.000 que estavam previstos, ou seja, uma taxa de execução de 98,6%, que vinha 

de encontro ao que a legislação dizia de que a CMS tinha que ter uma taxa de execução a 85% ou acima 

de 85% e a CMS tivera 92,2 face aquilo que estava inicialmente previsto e isso mostrava de facto o rigor 

com que as previsões do município eram efetuadas. Como era do conhecimento, as previsões que a CMS 

fazia eram de setembro e depois a CMS tinha 15 meses até executar a previsão, portanto a taxa era 

excelente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ainda na receita, a CMS tinha as questões das transferências de capital da parte da receita de 

capital, que ficara aquém daquilo que seria espectável porque tinha havido muito trabalho de preparação 

das candidaturas, e muitas delas, por os concursos ficarem desertos, por os preços não serem apetecíveis 

considerando o número de obras, a CMS fora obrigada a subir os preços porque caso contrário os 

concursos continuariam a ficar desertos e os projetos nem sequer seriam executados. A CMS tivera que 

fazer uma revisão de preços em alta, muitas vezes de 20, 30% a mais do que estava previsto, e em muitos 

dos casos só concorrera uma empresa. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Às vezes quando se lançavam concursos públicos ou se faziam ajustes diretos, quase que acabava 

por ser idêntico porque se calhar só a mesma empresa concorria, mas eram as regras do jogo e a CMS 

cumpria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  Relativamente à estrutura da despesa, a CMS tinha um item que pesava muito e que tinha a ver 

com o pessoal. Tinham sido realizados alguns recrutamentos, sobretudo nas áreas operacionais e alguns 

técnicos superiores em áreas específicas, e tinha havido um custo de 20.648.000€. Entre despesas pagas 

e despesas assumidas e não pagas, a Autarquia pagara 50.475.673 e deixara por pagar, ou seja, 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 31  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 29 de 66 

 

 

compromissos para 2020, o montante do 1.963.250 €. Neste montante estavam por exemplo a segurança 

social ou outros encargos também relativamente aos trabalhadores. ----------------------------------------------- 

 ---------- Nos encargos assumidos e não pagos, duas ou três entidades, nomeadamente, a AMARSUL, 

SIMARSUL ou a EDP ultrapassavam 100.000 € porque eram entidades cujas faturas eram sempre bastante 

elevadas. Aos nossos empresários e empreiteiros, a CMS tinha o cuidado de pagar atempadamente todas 

as faturas, muitas delas até eram praticamente pagas a pronto. Entravam nos serviços e desde que 

estivessem conferidas seguiam para a contabilidade e eram pagas, daí a CMS conseguir que algumas das 

obras fossem feitas com alguma celeridade e acabadas atempadamente. ----------------------------------------- 

 ----------  Relativamente às GOP estava previsto 24.570.000 €, e a CMS tivera uma execução de 21.734.000 

€, que perfazia 88,5%. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Para a CMS poder pagar, primeiro tinha que haver um cabimento da obra onde depois se fazia o 

concurso. Imaginando por exemplo um concurso de 100.000 €, a obra era cabimentada pelos 100.000 € 

mas quem concorrera só ia ficar com a obra por 90.000€. 10.000 do que estava previsto inicialmente não 

seria utilizado porque se conseguia o valor inferior. Depois surgia o compromisso dessa mesma obra, e só 

existia o pagamento quando a fatura era emitida. O executado era o que estava pago e não quando ainda 

estava em trânsito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente às GOPs e tivera a oportunidade de o referir na reunião das Comissões, em 3 itens, 

saneamento, abastecimento de água e resíduos, sem custos com pessoal, tinham sido pagos 5.746.000 €, 

ou seja, do total dos 21.734.000 €, 26,44% tinham sido para aquelas áreas específicas.------------------------ 

 ---------- Do investimento que inicialmente estava previsto de 14.570.000€, tinham sido pagos 10.205.000 

€, ou seja, uma taxa de execução de pagamento de 70%. Como já afirmara, devido a alguns concursos 

terem ficado desertos, ou atraso na execução das obras. --------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à dívida de curto prazo esta cifrara-se nos 1.963.250 €, a de médio e longo prazo 

em 12.539.000 €, ou seja, uma dívida global que rondava os 14.500.000 €. De 2014 até 2019 a Câmara 

Municipal de Sesimbra reduzira a sua dívida global em 47,55% apesar de todos os investimentos que 

fizera. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A CMS partira de uma dívida de 27.600.000 € e atingira uma dívida de 14.500.000 € no final de 

2019. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Passando às questões do balanço e da prestação de contas, o Vereador José Polido disse que a 

CMS tivera o cuidado de fazer corresponder as provisões a 50% dos que estavam em mora há mais de 

seis meses e até 12 meses, a 100% das dívidas há mais de 12 meses. No IUC provisionara 75% do imposto 
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que estava em falta comunicado pela Autoridade Tributária, portanto nem sequer tinha a ver com aquilo 

que a Câmara conseguia, ou não, diligenciar para receber. A CMS provisionava 75% porque tinha a 

perceção de que muito daquele imposto era proveniente de empresas sobretudo na área da construção 

civil que, entretanto, tinham falido, mas cujo processo estava muito demorado, e os veículos estavam 

ativos e eram emitidos o IUC. Este valor ia-se acumulando, sabendo a CMS que dificilmente iria receber. 

Os outros 25% tinham a ver com pessoas que muitas vezes se atrasavam no pagamento ou pediam 

deferimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A CMS provisionava a totalidade da sisa e da contribuição autárquica. ----------------------------------- 

 ----------  Relativamente ao IMI a CMS fizera uma provisão de 30% porque o IMI estava garantido pelo seu 

próprio bem, e portanto, apesar de ter a garantia do bem, tal como no IMT que era provisionado a 75%, 

para que pudesse existir algum deferimento positivo para a pessoa ou munícipe que adquiria o bem, ou 

que reclamara relativamente à taxa de localização ou à valorização que fora feita ao seu imóvel, daí a 

CMS ter feito aquela provisão. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  No que respeitava aos bens patrimoniais disse que tinha sido feito um esforço enorme na 

inventariação e na criação dos chamados grupos homogéneos. Tinham sido inventariados 411 bens 

imóveis e inventariados mais 1108 bens móveis. Este trabalho tinha sido realizado por uma equipa 

reduzida, a qual, para além daquele trabalho, ainda era responsável por controlar por exemplo as receitas 

dos parquímetros ou ir às assembleias gerais dos condomínios dos quais a CMS era comproprietária, ou 

fazer proposta para aquisição dos terrenos, sobretudo lotes da Quinta do Conde que eram cedidos ou 

doados à CMS ou que a CMS adquiria porque entendia que eram benéficos para a autarquia, 

nomeadamente, aqueles onde a CMS queria que fosse construído o futuro novo centro de saúde da 

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

 ---------- A CMS obtivera um resultado positivo de 1.309.679€ no ano que passara. Na demonstração de 

resultados tinha havido um aumento, face a 2018, do valor das remunerações. Na “conta 64 

remunerações” tinha havido aumento de 10%, mas, toda a gente já ouvira falar que a CMS tinha 

provavelmente a maior carga fiscal de sempre, dito por analistas e técnicos na área. A CMS subira os 

vencimentos em 10,7%, mas os encargos sociais tinham subido em 11,44, ou seja, acima do valor que a 

CMS tivera de despesa com pessoal. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  Relativamente às refeições escolares e ao trabalho desenvolvido no refeitório, informou que 

tinham sido confecionadas 16.661 refeições. Tinham comparecido 204 trabalhadores a exames periódicos 

onde realizaram 819 exames e com 90 exames de admissão. ---------------------------------------------------------- 
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 ---------- A CMS dera 46 estágios curriculares dos 51 requeridos, contribuindo bastante para a formação 

dos nossos jovens e para a sua integração no mercado de trabalho. Na formação interna tinham existido  

175 participações e nas formações externas 439 participações. ------------------------------------------------------- 

 ---------- Tinha sido cedida mobilidade intercarreiras a 33 funcionários e mobilidade intercategorias a mais 

6 funcionários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Deu conhecimento que no mapa de pessoal da autarquia constavam no final do ano, 960 

trabalhadores, e 20 contratos de prestação de serviços. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- A CMS continuava a desenvolver e a aperfeiçoar a contabilidade de custos. Tinha duas pessoas 

que trabalhavam naquela área específica, dando resposta às exigências legais e também era feita a 

contabilidade de custo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto ao prazo médio de pagamentos, informou que de 124 dias, em 2014, a CMS passara para 

um valor inferior a 30 dias em 2019, portanto pensava que era um trabalho excelente de todos os 

funcionários que contribuíam para que aqueles resultados fossem obtidos. --------------------------------------- 

 ----------  A CMS passara com um saldo de mais de 3.600.000 € e a dívida poderia eventualmente ser toda 

paga se pagassem à CMS uma percentagem do valor dos 23.000.000 € da dívida ou compromisso 

assumido perante a autarquia. As AUGI’s eram um dos maiores devedores com 9.100.000€. A CMS sabia 

que existia o compromisso e dificilmente iria receber o valor todo em numerário, mas poderia ser em 

património que ficaria para as gerações futuras. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para concluir disse que de facto fora feito hoje um esforço muito grande para obtenção dos 

documentos do Revisor Oficial de Contas. Tinha sido feito o possível e o impossível, mas não era fácil. A 

CMS tinha que abrir concurso para o ROC que teria de ser autorizado pela AMS. Com a situação da 

pandemia e do confinamento, o ROC ainda tivera mais dificuldade, sendo que no último dia tinha havido 

grande troca de comunicação sobretudo com o Dr. António Mendonça no sentido de se conseguir 

entregar o Relatório. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Recebera-o no decorrer na sessão tendo lido alguns detalhes nomeadamente uma questão que 

tinha a ver com combustíveis passando a ler a frase: “A diferença entre os 2 valores é de 1,96 euros” 

destacando o pormenor a que o auditor chegara. ------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  A Presidente da AMS disse depois querer prestar alguns esclarecimentos ao Deputado João 

Rodrigues relativamente ao envio atempado dos documentos do ROC, referindo que o Regimento da 

AMS enunciava no seu artigo 3.º, n.º 2, alínea m), o seguinte: “Apreciar o inventário dos bens, direitos e 

obrigações patrimoniais e a respetiva avaliação, bem como apreciar e votar os documentos de prestação 
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de contas”, assim como a Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro, no artigo 76.º, n.º 3 constava que “Os 

documentos de prestação de contas das entidades referidas no n.º 1, que sejam obrigadas, nos termos da 

lei, à adoção do regime completo de contabilidade, são remetidos ao órgão deliberativo para apreciação 

juntamente com a certificação legal das contas e o parecer sobre as mesmas apresentados pelo revisor 

oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas, nos termos previstos no artigo seguinte.” -- 

 ---------- Não constava que o órgão deliberativo não pudesse apreciar e votar se os documentos do ROC 

não acompanhassem o processo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A legislação criava uma exigência, mas o seu não incumprimento não impedia a função e 

competência da AMS relativamente a assunto. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Usou depois da palavra o Deputado Sérgio Faias que apresentou à Mesa da AMS a proposta de 

metodologia no sentido da votação em separado do Inventário e Prestação de contas, a Aplicação de 

Resultados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS, após leitura da certidão dos termos da deliberação da AMS, informou que 

a votação era única, onde se separava a parte da apreciação dos documentos, das votações dos 

documentos de prestação de contas e aplicação de resultados. ------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomando o uso da palavra o Deputado João Rodrigues disse que a observação que colocava não 

era reportada ao Presidente da CMS nem à autarquia. Se o Deputado Municipal tinha que avaliar as 

contas e se admitisse que existia um erro grave nas contas e o Auditor detetava mais tarde, a AMS votaria 

favoravelmente as contas e seria uma vergonha e uma incoerência se aparecesse uma notícia a referir 

que a AMS aprovara umas contas cujo auditor no seu relatório referia um conjunto de observações 

negativas. Não estava a dizer que acontecesse mas por princípio entendia que a apreciação dos 

documentos de prestação de contas deveria ser acompanhado do relatório do ROC que alertava para 

situações que poderiam ser muito graves, e por isso é que era obrigatório existir a certificação de contas. 

Tivera o cuidado de verificar até ao fecho dos serviços da AMS se tinha sido enviado o documento, o que 

não acontecera. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Apresentou de seguido o voto de protesto em nome do Grupo Municipal do MSU referindo que 

na opinião do Grupo a votação não devia ser feita hoje pelo facto de não ter recebido atempadamente, 

dentro do horário normal dos serviços da AMS, o parecer, a certificação legal das contas e o relatório de 

conclusões e recomendações da auditoria. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Prosseguiu a sua intervenção sobre o assunto em apreciação com a ressalva do anteriormente 

exposto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ---------- O MSU sempre entendera que a apresentação do orçamento e apresentação de contas eram dois 

momentos distintos. Enquanto o primeiro visava objetivos a alcançar de acordo com o programa eleitoral 

de quem governava, de quem ganhava as eleições, o segundo apresentava os resultados dessa ação. Por 

isso o MSU, discordando de algumas opções do executivo, nomeadamente quanto à política fiscal e do 

pessoal, vinha votando contra nos orçamentos. Contudo, na prestação de contas vinha sendo diferente 

por entender que era um ato formal de imagem de final de ano que não estava certificada 

atempadamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Antes de passar à análise das contas gostaria de fazer um agradecimento e dois reparos. O 

agradecimento pelo envio adicional de documentação após reunião conjunta das comissões. Em relação 

aos reparos referiu que não se podia continuar a receber o parecer, a certificação legal das contas e o 

relatório de conclusões e recomendações da auditoria, no mesmo dia e após os serviços da AMS terem 

encerrado, já no ano passado reclamara da situação, por entender que eram documentos muito 

importantes e por isso, um grave atropelo à obrigatoriedade de apresentação de documentos 

fundamentais atempadamente para decisão e votação. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto ao segundo reparo referiu que continuava a defender a apresentação de um mapa de 

construção automática que comparasse as despesas e as receitas apresentadas na discussão dos 

orçamentos com as despesas e receitas efetivamente realizadas. ---------------------------------------------------- 

 ---------- Julgava, como vinha referindo, ser um documento fundamental de suporte à análise da prestação 

de contas bem como de discussão dos orçamentos seguintes. Estava certo que um dia seria possível.  --- 

 ---------- Sobre este segundo reparo disse que não era de carater obrigatório mas quis alertar que aquele 

documento seria fundamental até porque nem todos os deputados municipais tinham que ter formação 

específica sobre determinadas áreas, todos eram diferentes e tinham formações diferentes. Com este 

documento o deputado municipal facilmente compararia duas situações, o que era apresentado no 

orçamento e o que acontecera no final do exercício, daí a razão da insistência do documento. -------------- 

 ---------- Solicitou depois que fosse retificada a ata da reunião da CMS porque era referido na página 3 que 

a receita aumentara 24,4 milhões, mas decerto seriam 2,4 milhões de euros. ------------------------------------ 

 ---------- Referiu depois que da análise das contas verificava-se a manutenção da evolução positiva da 

redução da dívida global, nomeadamente com a diminuição do valor total dos empréstimos bancários em 

mais um milhão de euros. Claro que sabia, independentemente de outros méritos e muitos, que muito se 

devia à evolução do valor da cobrança do IMI nos últimos anos, situação aliás que não se repetira em 

2019, já que a receita de impostos e de taxas registara uma estabilização. Era por isso que o MSU vinha 
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alertando sistematicamente para o progressivo aumento dos custos com pessoal, que mais uma vez 

tinham registado um aumento muito significativo, neste caso mais 2 milhões de euros correspondendo a 

um aumento de 11%, ultrapassando já a barreira dos 20 milhões de euros. Não se podia esquecer que já 

no ano passado tinha registado um aumento de 1 milhão de euros. Julgava que a manter-se aquela 

evolução seria natural que existisse alguma apreensão e preocupação. -------------------------------------------- 

 ---------- Para que o Presidente da CMS não tivesse dúvidas que ele próprio estava atento às entrevistas, 

terminou dizendo as suas palavras “com rigor e sem demagogia percebemos que o decréscimo na 

aquisição de serviços e outsourcing não é proporcional ao aumento de custos com pessoal”. ---------------- 

 ----------  A Presidente da AMS referiu, apesar da referência feita pelo Deputado João Rodrigues ter sido à 

ata da CMS, que as atas das reuniões das Comissões traduziam as matérias abordadas que eram 

complexas, e a sua elaboração devia ser registada pela sua qualidade, porque por vezes as funcionárias 

tinham alguma dificuldade em precisar com rigor as informações que eram prestadas, 

independentemente de poder existir alguma falha. ---------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Se existiam reuniões em que as matérias eram fáceis de recolher, existiam outras que eram 

complexas e requeriam uma atenção particular, e sempre que havia a participação de esclarecimentos 

por parte de algum eleito da CMS ou técnico, as atas eram-lhes remetidas para análise. A ata sobre o 

assunto que estava a ser apreciado tinha sido remetida ao Vereador José Polido, mas pelos motivos já 

enunciados, ele não conseguira proceder à sua leitura e análise pelo que a ata ainda estaria sujeita a 

alterações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Usou depois da palavra o Deputado José Braga que após cumprimentar todos os presentes, 

apresentou a intervenção que se passa a transcrever: ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Sobre os documentos de Prestação de Contas referentes ao ano de 2019 que aqui está em 

discussão dizer o seguinte: da leitura e análise que fizemos aos documentos, nomeadamente o Relatório 

de Gestão, queremos relevar e valorizar os bons resultados conseguidos ao longo do ano. -------------------- 

 ---------- Do conjunto desses resultados destacamos: um saldo líquido positivo no valor de 1,3 milhões de 

euros, e um saldo orçamental de 3,6 milhões de euros. Redução da divida do Município em cerca de um 

(1) milhão de euros, sendo que no final de 2019 a divida total do Município situa-se nos 14,5 milhões de 

euros (aproximadamente).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Entre 2015 e 2019 a divida da autarquia reduziu em cerca de 11 milhões de euros, o que é 

bastante significativo. Estes resultados demonstram que o Município de Sesimbra se encontrava no final 

de 2019 numa situação financeira perfeitamente equilibrada e estável, e com uma divida controlada e 
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sustentável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referir que as transferências provenientes da administração central por via do orçamento do 

estado, particularmente do FEF continuam a ser insignificantes face ao volume de despesa que a 

autarquia tem de suportar, penalizando fortemente o Município de Sesimbra que é no País dos que menos 

recebe do estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Salientamos o crescimento das receitas correntes, crescimento que se deveu a uma conjuntura 

económica mais favorável que se verificou em 2019. Convém referir que não se registou qualquer subida 

nas taxas dos impostos e preços dos serviços. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Na informação que nos é prestada verificamos que nas despesas correntes houve um aumento 

das faturas com a AMARSUL, a SIMARSUL, com a energia, com os custos dos combustíveis e dos 

transportes escolares, do aumento dos custos com o pessoal, entre outros.  --------------------------------------- 

 ---------- Consideramos que os bons resultados alcançados em 2019 só foram possíveis porque o executivo 

da câmara tem mantido ao longo deste mandato uma gestão responsável, de rigor e ponderação, a qual 

permitiu que a situação financeira do Município continue estável, e com uma divida controlada e 

sustentável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Apesar da situação financeira do Município ser favorável queremos manifestar a nossa 

preocupação face à atual pandemia do novo coronavírus e suas consequências negativas quer de saúde 

pública, consequências sociais e económicas, que já se fazem sentir a nível mundial nacional e local. ------ 

 ---------- Do que já sabemos, o concelho de Sesimbra, a exemplo de outros, irá ser fortemente penalizado 

com a redução da atividade económica atingindo particularmente as micro e pequenas empresas, do 

aumento do desemprego, da redução do poder de compra dos trabalhadores e das famílias, incluindo o 

acesso a bens básicos essenciais como seja a alimentação, contribuindo desta forma para o aumento da 

pobreza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Nestes tempos difíceis a Câmara Municipal de Sesimbra tem dado as ajudas possíveis 

contribuindo desta forma para minimizar os efeitos e as consequências desta pandemia.  -------------------- 

 ---------- O Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2018 previam um conjunto de investimentos para 

esse ano, e anos seguintes, quer no âmbito do Portugal 2020, quer por acordos com a administração 

central, apenas alguns exemplos:  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Construção do novo Centro de Saúde em Sesimbra, requalificação e ampliação da Escola 

Navegador Rodrigues Soromenho, construção da Escola Básica do Conde 2, na Quinta do Conde, 

reabilitação e requalificação do Cabo Espichel, construção do novo Palácio de Justiça, mobilidade 
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sustentável – rede pedonável, entre outros investimentos, relembrar, que na altura, 2018, o grupo político 

do PS votou contra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Passado um ano, ou seja, no orçamento e GOP de 2019 o mesmo PS afirmou, e passo a citar “no 

plano dos investimentos em relação aos quais o PS se empenhou no cenário tendente à sua concretização 

outros resultaram diretamente do seu trabalho no executivo municipal anterior e da intervenção junto dos 

decisores políticos” fim citação. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A bancada da CDU coloca as seguintes questões; porque é que no ano anterior, 2018, ao votar 

contra, o PS não se referiu ao trabalho por si realizado no anterior mandato, nem da sua intervenção 

junto dos decisores políticos? Por que razão votaram contra as GOP de 2018 as quais incluíam alguns 

investimentos que mais tarde o PS veio a reivindicar a sua paternidade?  ------------------------------------------ 

 ----------  E só em 2019 é que o PS se lembra de reivindicar a paternidade desses investimentos, porquê? O 

que é que mudou de um ano para o outro? Nós respondemos, o que mudou foi o posicionamento, a 

atitude, o discurso e a falta de coerência do PS, nada mais.  ----------------------------------------------------------- 

 ----------  Assim, num ano o PS vota contra, no ano seguinte o mesmo PS vem dizer, atenção, que este, mais 

este, aquele e o outro investimento tem a chancela, o cunho, o empenhamento e o carimbo do PS. -------- 

 ---------- Porque lá atrás fizemos isto e mais aquilo, fomos falar com Deus e seus discípulos e só assim foi 

possível que estes investimentos avançassem. Perguntamos: Ao reivindicar para si a paternidade de algo 

a que outros pertence, quais serão os objetivos que o PS pretende atingir?  --------------------------------------- 

 ----------  Será que o PS pretende obter algum protagonismo e retirar dividendos políticos com estas suas 

posições erráticas? Será mero tacticismo ou oportunismo político? Ou pretende o PS desvalorizar ou 

diminuir a gestão da Câmara?  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ou será que o PS já está em campanha eleitoral para as autárquicas de 2021? utilizando alguns 

dos métodos do passado recente, ao reclamar como sendo seu, e apropriar-se politicamente de propostas 

e do trabalho para a sua concretização, que foi, e é, da responsabilidade da gestão da câmara municipal. 

 ---------- A atitude que o PS mantem é neste caso ambígua e até contraditória, senão vejamos: Como é 

possível haver coerência quando se vota contra ou abstenção sobre um documento tão importante como 

as GOP apenas para não se comprometerem politicamente, mas no final querem fazer um autoelogio 

quando afirmam que sempre defenderam estes investimentos e estas propostas. ------------------------------- 

 ---------- Assim, em 2018 votaram contra aquilo que dizem defender, e agora defendem aquilo que 

votaram contra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Também querem reconhecer, isto, é fazer crer junto da população que estão verdadeiramente 
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empenhados na sua concretização como tivemos oportunidade de ver na última campanha eleitoral para 

as autárquicas acerca do Tribunal e Centro de Saúde por exemplo, e até sobre a construção da Escola 

Secundária da Quinta do Conde. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Agora, que estamos na discussão sobre o Relatório e Contas de 2019 voltamos a constatar que o 

autoelogio continua como é dito na declaração de voto na recente reunião de câmara, e passo a citar “no 

plano dos investimentos aos quais o PS se havia empenhado com vista à sua concretização, outros haviam 

resultado diretamente do seu trabalho no executivo anterior e bem assim junto dos decisores políticos” 

fim citação.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sejam quais forem os objetivos que o PS pretenda atingir, a CDU deixa bem claro o seguinte: Os 

resultados obtidos e que constam no Relatório de Gestão de 2019 tiveram o contributo e o empenho de 

um vasto conjunto de entidades, organismos e de pessoas dos quais destacamos: todos os trabalhadores 

da Câmara Municipal de Sesimbra os quais aqui saudamos pelo seu empenho e dedicação, 

particularmente neste ano difícil de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Sr. Presidente da câmara, o seu executivo, e os restantes Srs. Vereadores, todos os srs. 

deputados desta assembleia municipal, e de todas as forças vivas do nosso concelho. Para todos eles o 

nosso reconhecimento pelos seus contributos e trabalho, os quais, contribuíram para que o concelho de 

Sesimbra prossiga o caminho do progresso e desenvolvimento que a nossa população anseia, merece, e 

tem direito.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou depois o uso da palavra o Deputado Sérgio Faias que iniciou por dizer que era sempre um 

gosto ouvir o Deputado Municipal José Braga e ouvi-lo falar sobre a coerência do Grupo Municipal do PS, 

e por vezes criticar a incoerência, e outras ainda por o GM do PS voltar a repetir aquilo que já tinha dito 

em tempos, o que significava que estava atento ao que o GM fazia e ao seu posicionamento, o que era 

um regozijo para o PS saber que tinha quem o seguisse e estava atento à sua atividade. ---------------------- 

 ----------   Relativamente ao assunto em discussão e no âmbito da apreciação das contas da Câmara 

Municipal de Sesimbra de 2019, o Grupo Municipal do Partido Socialista analisara os documentos 

disponibilizados pelos serviços da autarquia e queria deixar o reconhecimento aos funcionários porque de 

facto prontamente haviam respondido às questões que o GM do PS havia colocado, considerando que os 

documentos inicialmente disponibilizados não tinham qualidade suficiente para que se pudesse fazer 

uma análise com alguma profundidade como se pretendia, e o envio dos documentos noutro formato 

ajudara bastante, apesar de se verificar, ano para ano, alterações nos modelos dos documentos o que 

fazia com que houvesse dificuldade de comparar com aquilo que fora o ano anterior e trazia 
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naturalmente dificuldades acrescidas na análise dos mesmos. -------------------------------------------------------- 

 ---------- Deixou depois a referência ao relatório e parecer do revisor oficial de contas que só fora 

disponibilizado imediatamente antes da sessão, não permitindo uma análise com profundidade que o 

documento merecia. Esta prática era reiterada e repetitiva no envio dos documentos em cima da hora, e 

na perspetiva do GM do PS só podia ter uma leitura: tratava-se de uma tentativa de condicionamento da 

ação fiscalizadora na Assembleia Municipal e ficava o protesto e reparo do Grupo Municipal por mais 

uma vez esta situação se ter verificado. Hoje de manhã o Grupo Municipal fizera uma referência por 

escrito sobre a necessidade de receberem aqueles documentos porque de acordo com a Lei n.º 73/2013 

os documentos deviam acompanhar os documentos que eram submetidos para a apreciação na 

Assembleia Municipal. Referiu que o Parecer do ROC vinha com a data de ontem tendo questionado se 

seguida  se estava pronto um dia antes porque é que só fora enviado hoje às 19:25. --------------------------- 

 ----------  Referiu que de facto o que estava constante nos documentos de Prestação de Contas  

correspondia ao reporte do resultado da Execução das GOP para 2019, as quais como o Deputado 

Municipal José Braga já bem referenciara, não tinham obtido o voto favorável do Partido Socialista, sobre 

os quais se tinha abstido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Numa perspetiva geral verificava-se que o resultado liquido do executivo fora de cerca de 1,3 

milhões de euros, portanto positivos, a realização da despesa corrente cerca de 38 milhões de euros  com 

uma taxa de execução das GOP de 84,5%. No caso dos investimentos 10,2 milhões de euros o que 

correspondia a uma execução de 66,7% do plano plurianual de investimentos, e de facto olhando depois 

para a tendência do rácio do envelhecimento mobilizado verificava-se que existia uma tendência de 

crescimento ao longo dos anos, que talvez tivesse alguma coisa a ver com estas taxas de execução abaixo 

dos 70%. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Já do lado da receita verificava-se o valor de 47,4 milhões de euros que já fora referido, de cerca 

de 98,6% do previsto, com mais 2,4 milhões de euros do que em 2018. Estas receitas de impostos e taxas 

correspondiam a cerca de 25 milhões de euros com um aumento de 0,69 face a 2018. ------------------------ 

 ---------- O IMI, IUC, IMT, Loteamentos e Obras representavam a maior fatia daquelas receitas, e no caso 

do IMT, o crescimento face a 2018 fora superior a 10%, aumentando a exposição das receitas da 

autarquia à especulação imobiliária. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Passando à análise com mais detalhe nalguns documentos, e quando se falava em taxas de 

execução ficava com algumas dúvidas sobre o que é que se estava a falar. Uma taxa de execução 

normalmente era um rácio ou uma relação entre o valor realizado e irrealizado em termos financeiros e o  
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Vereador já referira e bem, porque a realização física até podia ser maior, mas para este caso o que 

contava era a realização financeira e o que estava planeado. E a sua dúvida era: no denominador, no 

planeado o que é que contava, porque quando olhava para alguns documentos disponibilizados surgiam 

as modificações do orçamento de despesa, e olhando por exemplo para a última página desse 

documento, verificava que no canto direito dizia alteração n.º 21 de 2019, perguntando se tinham 

existido 21 alterações em 2019. O documento estava assinado por um técnico e pensava que de acordo 

com o CPA, e a CMS estava certificada pelo ISO:9001 – Sistemas da Qualidade, devia haver a indicação da 

data em que fora feita a assinatura, e não se verificava. O documento também tinha a assinatura do 

Vereador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A sua dúvida era quando se estava a falar de taxas de execução qual era o denominador, se era o 

inicial quando tinham sido aprovadas as GOP e o orçamento, se era o que resultara das modificações que 

tinham acontecido ao longo do tempo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No Relatório de Gestão e Demonstração de Resultados, olhando um pouco para os números, 

gostava de perceber melhor alguns valores e o que é que justificava de facto o aumento dos 

Fornecimentos e Serviços Externos (FSE’s) em simultâneo com o aumento das recuperações. 

Normalmente uma das coisas compensava a outra e conseguia-se aumentando os quadros das 

instituições e reduzir a necessidade de fornecimentos e serviços externos. Neste caso tinha havido um 

aumento em simultâneo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A tarifa de eletricidade, sabendo que reduzira em média 3,5% em 2019, aprovado pela entidade 

reguladora, portanto uma redução de 3,5 face a 2018 como é que se justificava o aumento de 0,35. ------ 

 ---------- Perguntou depois o que é que contribuíra para a redução em 1,94% da conta Conservação e 

manutenção, e o que é que justificava o aumento de 330.000 €, cerca de mais de 30%, em trabalhos 

especializados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Questionou se a redução no custo com transportes escolares estava associada ao passe único da 

AML. ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que a conta Remunerações tivera um aumento de 10,7% em relação a 2018, com mais 1,5 

milhões de euros. Já percebera mais ou menos o que é que contribuíra para aquele aumento, mas em 31 

dezembro de 2019 estavam 961 trabalhadores no mapa de pessoal, perguntando como é que aquele 

valor, comparável com 2018, aumentara no número de trabalhadores e depois verificava-se que o 

trabalho suplementar, olhando para o relatório dos recursos humanos, ultrapassara as 180.833 horas. A 

questão era como é que aquele trabalho suplementar evoluíra relativamente a 2018. Qual era a 
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percentagem em relação ao custo com as remunerações e como é que evoluíra face a 2018, e depois 

fazendo umas contas, entre aspas de merceeiro, sem grande rigor, mas assumindo que estavam 180 mil 

horas de trabalho suplementar e considerando um número arredondado de 950 trabalhadores e 

dividindo um valor pelo outro significava que cada trabalhador, em média, realizara 190 horas de 

trabalho suplementar por ano. Tinha a ideia que o limite legal seria 150 horas apesar de depois, por 

acordo coletivo com o sindicato, poderem chegar até às 200 horas por ano. Mas gostava de perceber 

melhor a escalpelização daqueles valores. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Prosseguindo a sua intervenção disse que no mapa das participações e entidades societárias 

aparecia uma entidade, mas provavelmente seria uma desatenção do Grupo Municipal do PS, que era a 

Municipia, empresa de cartografia e sistemas de informação, perguntando quem eram os restantes 

acionistas, que atividades e iniciativas vinha desenvolvendo com a CMS, que resultados apresentava. 

Sendo uma participação societária, caso existisse prejuízo, a CMS teria de assumir uma parte da 

responsabilidade ou receber dividendos. Gostaria de perceber de que forma é que vinham sendo 

acompanhados os resultados daquela entidade. -------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Depois, referindo-se às participações das entidades não setoriais que significava que a CMS 

pagaria uma verba anual como um associado, e olhando para essas participações das entidades não 

societárias, saltara à vista uns valores e gostaria de perceber melhor que contrapartidas é que a câmara 

estava a ter em relação a esses valores tendo em conta as contribuições que estava a fazer anualmente. 

 ---------- Olhando para a Associação Nacional de Municípios Portugueses surgia uma contribuição à volta 

de 6000 € por ano de cotas que eram pagas. Depois surgia a Área Metropolitana de Lisboa com cerca de 

11.700 € de cotas por ano, e a Associação dos Municípios da Região de Setúbal em que a cota por ano era 

de 82000 €. Existia uma discrepância grande entre as associações, com 82000 € para a Associação dos 

Municípios da Região de Setúbal, para além dos 34.000 € que se referiam ao projeto da Península Digital, 

o que significava uma contribuição anual de 112000 € para a AMRS. Gostaria de saber quais eram as 

contrapartidas que a CMS tirava daquela participação. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- No ano passado, em sede também de apreciação das Contas, o Grupo Municipal do PS levantara 

a questão sobre a caracterização da frota automóvel e não tinha ideia de ter recebido essa caracterização 

e gostaria que a CMS, hoje não, dado o adiantado da hora, mas que facultasse a caraterização da frota 

automóvel da Autarquia, nomeadamente n.º de viaturas e como é que tinham evoluído ao longo do ano, 

a caracterização por tipologia. Tendo em conta também as preocupações ambientais quantas viaturas 

elétricas e híbridas existiam, a idade média da frota, e a evolução dessa idade média ao longo dos anos, 
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assim como os custos totais com combustíveis com a frota. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- Usou depois da palavra o Deputado Lobo da Silva que quis deixar alguns apontamentos antes da 

apreciação do Relatório e Contas de 2019 do Grupo Municipal do PSD. -------------------------------------------- 

 ---------- No que respeitava à entrega do Relatório do ROC, o PSD não via na atitude do envio às 19:30 

qualquer forma intimidatória ou de condicionamento, no entanto, entendia que devia ser melhorado e 

não bastava hoje vir aqui dizer, e que era verdade, que muita gente estivera em layoff, outros tinham 

estado em teletrabalho, mas que era por causa do COVID, mas não era e recordou que outrora, não 

havendo COVID, o relatório era apresentado um dia antes ou no próprio dia. Portanto sobre a matéria 

pensava que todos tinham que perceber que não era fácil elaborar um relatório desta qualidade, no 

entanto tinha que ser melhorado. Relembrava que esta questão da não apresentação atempada do 

Relatório já vinha do tempo do anterior escritório de revisores oficiais de contas, mas era uma questão 

que certamente a CMS juntamente com a AMS poderia e devia melhorar. ---------------------------------------- 

 ----------  Quanto à outra nota percebia que existiam deputados que faziam as suas intervenções mediante 

a sua perspetiva de leitura de documentos e de perspetiva de orientação política, mas o Grupo Municipal 

do PSD sempre ao longo dos anos vinha sendo coerente e sempre tivera coluna. Não competia, de facto 

ao PSP, estar a defender a câmara ou a defender uma força política diferente, mas pela presença dos 

deputados presentes, apenas ele e a Presidente da AMS se deviam lembrar do seguinte: O Deputado 

Sérgio Faias falara do aumento da receita do IMT e da especulação imobiliária, mas aconselhava-o a ir ver 

o que se passara nos anos 2001 a 2005 em que entravam carrinhos de dinheiro todos os dias na CMS. Em 

que se construía prédios na Quinta do Conde, não com o Plano de Urbanização da Quinta do Conde em 

vigor, mas reportando-se na altura o seu camarada de Partido e Vereador Gameiro, ao Plano Diretor 

Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Certamente existiria alguma ata onde referira, na altura na qualidade de vereador, que cada vez 

que a CMS aprovava a construção de 3 prédios na Quinta do Conde, estava-se a pôr uma turma na Escola. 

 ---------- Hoje ouvira dizer que o facto da receita do IMT aumentar expunha-se à especulação imobiliária, 

naqueles anos então nem sabia o que é que se fazia, mas a sua intervenção era só para relembrar que às 

vezes quando se faziam intervenções se devia lembrar o passado. --------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à análise e muito bem que o Deputado Sérgio Faias fizera às horas extraordinárias 

referiu que também devia verificar nos anos atrás mencionados, em que o PSD também alertava para o 

excesso de horas. O PSD sempre estivera nos órgãos autárquicos a trabalhar e a cooperar e não se podia 

esquecer que a CMS tivera um Vereador do PSD com o pelouro das finanças, porque quando a CMS  
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precisara de alguém chamara o PSD. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Passou em seguida a apresentar a intervenção relativamente ao assunto em apreciação e 

votação, que se passa a transcrever: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- “Apresenta-nos a Camara Municipal de Sesimbra hoje a esta Assembleia o relatório referente ao 

plano de atividades e contas referente ao ano de 2019. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Aquando da apresentação deste documento, relembramos o que o PSD disse em 19 de dezembro 

de 2018, ou seja, há 18 meses. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Pode-se afirmar que este orçamento é o possível porque o mesmo assenta nas receitas próprias 

do Município ou seja nos impostos diretos, porque se falássemos das transferências do Estado podíamos 

dizer que eramos um Município estagnado. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No entanto advertimos que o executivo ao ter um orçamento baseado nos impostos diretos onde 

sobressai o IMI e o IMT, este último resultante dos ventos que sopram da economia que pode ser um risco, 

pois esses mesmos ventos que sopram de feição à economia do País poderão a qualquer momento mudar 

e o município fica exposto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No entanto pretendemos mesmo assim, realçar o saldo real de tesouraria na ordem dos 1,6 

milhões de euros, transitado para o ano seguinte e que proporcionou uma boa e agradável almofada para 

a tesouraria do Município no início de 2020. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Queremos salientar o cumprimento das obrigações contratuais com AMARSUL e SIMARSUL, que 

em nosso entender deviam de ter por parte destas, outra atitude com o município de Sesimbra. ------------ 

 ---------- De assinalar, os projetos técnicos concluídos referentes ao centro de saúde de Sesimbra, a Escola 

da Quinta do Conde (não falando da Secundária) e a Rodrigues Soromenho, entre outros. -------------------- 

 ---------- Os vários investimentos efetuados durante o ano 2019, como sendo a construção da Escola da 

Quinta do Conde, (não falamos da Secundária), o Canil Municipal, as diversas obras do PAMUS também 

merece para o PSD uma nota na nossa intervenção. ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Também não podemos deixar de mencionar com agrado 3 aspetos em termos financeiros: -------- 

 ---------- A diminuição da divida global da Autarquia em 1 milhão de euros, situando-se a 31 de dezembro 

de 2019 em 14,5 milhões. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O prazo de pagamento que se situava-se em média nos 26 dias. ------------------------------------------- 

 ---------- E por fim e não menos importante a capacidade de financiamento do município junto da banca 

que até proporcionou o pagamento antecipado ao BEI, cujos juros contratualizados eram mais altos do 

que o Município conseguiu junto da Banca Portuguesa. ----------------------------------------------------------------- 
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 ---------- No entanto e se até aqui enumerara diversos aspetos positivos, e bem, também o PSD se sente na 

obrigação de enumerar o que em nosso entender poderíamos ter ido mais além, e passamos a citar:------ 

 ---------- A divida de terceiros ao município que em final de 2019 ascendia a mais de 23 milhões de euros, 

incidindo em particular as dividas das Augis, as Dividas dos munícipes referente à água que é fornecida 

pelo Município e nos impostos, sabendo-se antecipadamente que neste ultimo aspeto, estamos pendentes 

da capacidade da Autoridade Tributaria. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  A recolha do Lixo, que não podemos continuar com este défice em termos ambientais e que é 

visível a todos e em todo o Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em relação aos ditos monos julgamos que o Município tem que ter outra atitude, temos que 

efetuar mais campanhas de sensibilização, mais fiscalização, quiçá colocar uma mensagem na fatura da 

água, alertando que quem corrompe incorre numa coima. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre este aspeto ambiental temos que ser mais pró-ativos e agir sem contemplações. ------------- 

 ---------- Não podemos deixar de referir o atraso na construção do pavilhão multiusos na Freguesia da 

Quinta do Conde que conforme transmitido aquando de uma visita dos eleitos locais aquela Freguesia era 

uma prioridade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim e não menos importante e sabendo de quem é a responsabilidade da não construção da 

Escola Secundaria da Quinta do Conde, em nosso entender não nos temos apercebido de qualquer 

iniciativa por parte do executivo junto do poder central na exigência desta Escola. ------------------------------ 

 ---------- Não podemos aceitar pelo fato do Ministério da Educação ter efetuado um acordo com o 

Município sobre a ampliação da Rodrigues Soromenho (o que é salutar), tenhamos que ficar reféns e sem 

margem de exigência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Lamentamos que o Estado e certamente com a cooperação do Município ainda não tenha 

conseguido resolver a questão da Escola Secundária da Quinta do Conde uma luta com mais de 20 anos, 

não existindo ainda qualquer perspetiva da sua construção. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- O PSD não aceita tal atitude e informa que apresentará na próxima reunião da Assembleia 

Municipal uma Moção referente a Construção da Escola Secundária da Quinta do Conde. -------------------- 

 ---------- Não podemos terminar a nossa intervenção sem antes dar uma palavra de agradecimento pelo 

esforço financeiro efetuado pela autarquia, estando assim mais preparado para enfrentar as 

consequências da pandemia (COVID 19), deixando também uma mensagem de reconhecimento e 

agradecimento a todos os dirigentes e trabalhadores do município, pelo elevado sentido de 

responsabilidade, zelando pelo que é de todos, com profissionalismo e empenho.  ------------------------------ 
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 ---------- Assim e sem mais delongas os Membros eleitos do PPD/PSD coerentemente votam 

favoravelmente este relatório do Plano de Atividades e Orçamento referente ao ano de 2019.” ------------- 

 ---------- Interveio depois a Deputada Luísa Carvalho que após cumprimentar todos os presentes disse que 

por momentos ficara com a ideia de que o Deputado Lobo da Silva pertencia ao executivo porque já 

estava na fase de resposta às questões que o Partido Socialista colocara. ------------------------------------------ 

 ---------- Disse depois que face à questão do Tribunal e da Moção no PAOD tinha sido considerado que 

para o Governo a situação não era excecional mas agora já tinha havido uma série de excecionalidades. A 

situação do envio tardia dos documentos do ROC era normal desde que fazia parte da AMS mas hoje 

ultrapassara as anteriores situações. Já fora referido pelo Deputado Sérgio Faias e pelo MSU que os 

documentos do ROC eram fundamentais, e recebê-los às 19:25 com data de ontem não lhe parecia 

adequado e devia-se trabalhar para que no próximo ano não se voltasse a repetir esta excecionalidade.  

 ---------- Referiu depois que os documentos eram alterados no seu formato de ano para ano. Os 

deputados desempenhavam uma ação voluntária e cívica, muitos não tinham formação, nem tinham de a 

ter, existiam formações muito diversificadas e ela até tinha formação em economia, e a literacia 

financeira para ler os documentos complexos que aplicavam áreas, até da contabilidade pública, 

limitavam a análise dos documentos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Portanto, voltava a reiterar o pedido para que houvesse um esforço até para os técnicos e para a 

câmara de também proporcionar estes documentos num formato que fosse mais inteligível para as 

pessoas em geral, para que se conseguisse de alguma forma, independentemente da formação que a 

pessoa pudesse ter, compreender aqueles conceitos, até porque os deputados não tinham assessores, 

não tinham acesso a resumos, e para além do trabalho de cada um, tinham que fazer a preparação dos 

documentos de forma voluntária, e isso seria também um ato de vontade e de tentar que todos 

pudessem ter uma voz ativa e de participação democrática. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à análise dos documentos, alguns aspetos já tinham sido referidos, mas na análise 

dos resultados obtidos verificara uma taxa de execução, em muitos pontos, além do previsto, não sabia 

se alguns saldos positivos tinham a ver com a falta de realização, com as questões das obras e algumas 

questões também já tinham sido explicadas pelo Vereador José Polido. -------------------------------------------- 

 ---------- No caso do Plano Plurianual de Investimento existiam taxas de execução na área dos recursos 

hídricos e sistemas de abastecimento baixas. Também no âmbito dos mercados, na rubrica dos 

equipamentos, existia uma taxa de execução de 25,48 anual, e portanto agradecia um esclarecimento 

sobre as taxas de execução baixas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ----------   Nas notas ou balanço, ressaltava a relevância dos proveitos operacionais ligados às áreas do 

abastecimento de água, impostos indiretos, IMI, IMT com um valor residual, entre aspas, para a derrama, 

e voltando a ser coerente com o que o GM do PS vinha referindo na AMS, existia um modelo muito ligado 

à questão do imobiliário e pouco baseado na atração do investimento mais sólido e de empresas que 

trouxessem valor acrescentado e emprego estável ao Concelho. Verificava-se um modelo de 

desenvolvimento muito baseado em setores que eram muito sujeitos a instabilidade, a crise, a 

sazonalidade, a bens não transacionáveis como era o caso do imobiliário. Quando existia uma situação de 

crise era muito fácil haver uma oscilação porque também não havia uma diversificação das atividades 

económicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por outro lado aquele modelo podia gerar alguma pressão do ponto de vista dos loteamentos e 

de identidade até paisagística da região, e era preciso existir algum cuidado sobretudo nas freguesias do 

Castelo e Santiago que podiam depois não ser coincidentes com a imagem que se queria ter de um 

turismo sustentável e de qualidade e que aumentasse a receita por turista e não que aumentasse o 

número de visitantes ou de excursionistas mas sim um modelo no caso do turismo baseado na criação de 

valor e de riqueza com menor impacto na sustentabilidade social, económica e ambiental da região. ----- 

 ---------- Prosseguindo a sua intervenção e referindo-se à inventariação disse que verificara um esforço 

interessante. Na inventariação documental disse que face à situação atual devia existia alguma estratégia 

de obras de carater digital. Disse que ao analisar esta questão tinham surgido algumas perguntas que não 

seriam no âmbito da discussão de hoje mas que seria interessante saber o que é que os jovens 

procuravam na biblioteca municipal, se livros ou obras digitais e saber a afluência dos jovens. Existiam 

dinâmicas diferentes e com a Covid-19 tinham surgido novas dinâmicas nomeadamente no ensino. 

Gostaria de perceber a dinâmica da CMS naquele sentido. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- O modelo que vinha sendo seguido permitira de facto uma evolução positiva nas contas. O Grupo  

Municipal do PS fazia uma política construtiva e tentava estudar, na medida do possível, os documentos e 

trabalhar no sentido de também fazer propostas e chamar de alguma forma a atenção como uma 

oposição consciente e que trabalhava em favor dos seus munícipes. ------------------------------------------------ 

 ----------  A situação favorável, de alguma forma, não permitira uma partilha nem devolver algum desse 

crescimento económico aos seus munícipes. Se num período favorável não conseguira baixar alguns 

impostos, na situação de crise voltaria a não ser possível. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Era uma situação muito levantada quando se falava do governo central, mas na prática também 

se verificava que a ação ia noutro sentido. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Interveio depois o Deputado Paulo Caetano que disse que estava numa posição ingrata em 

relação ao assunto em geral, porque se revia totalmente na iliteracia financeira que a Deputada Luísa 

Carvalho referira. Disse que se revia no que fora referido pelo Deputado João Rodrigues sobre o parecer 

do ROC. Podia aceitar que o parecer do ROC fosse prescindível para a apreciação e votação dos 

documentos de prestação de contas, mas era absolutamente inegável que o sentido de voto que cada 

um, individualmente e coletivamente nos seus Grupos Municipais assumiam, era influenciado pela 

existência, ou não, do parecer, e portanto era inquestionável que o parecer deveria ter chegado a todos 

os Deputados Municipais atempadamente e que era um aspeto a corrigir e a melhorar. ---------------------- 

 ---------- Do ponto de vista da apreciação do conjunto gigantesco de documentos via com alguma 

admiração em termos até de trabalho dos funcionários da CMS, porque de facto, um relatório de contas 

era um documento complexo, gigantesco, não era feito de um dia para o outro, eram horas, semanas e 

meses de trabalho. Numa gestão financeira de uma entidade como um município, tinha que ser mesmo 

assim. Para pessoas iletradas do ponto de vista financeiro, no qual referiu que  se incluía, era um 

exercício absolutamente complicado porque quando tentara analisar os documentos verificara que 

estavam num formato completamente diferente. ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Em abril do ano passado quando as Contas respeitantes a 2018 tinham sido apreciadas 

comentara que se o objetivo era não perceber ele era atingido pelo menos para pessoas com a sua 

perícia. Era um trabalho extremamente difícil.  ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Um dos documentos que o GM do PS solicitara que fosse enviado fora a execução anual das GOP 

que os serviços prontamente tinham respondido que o que era pretendido este ano constava da página 

20 do Relatório de Gestão que vinha em PDF digitalizado e com deficientíssima qualidade, mas 

prontamente recebera as versões PDF mais legíveis e mais fáceis de consulta, mas existia o pormenor de 

que os documentos em PDF não eram iguais aos originais e o documento que trazia a execução anual das 

GOP passara-se a chamar GOP’s 2019, e não era exatamente igual ao que era em 2018. Agora era um 

balancete e no ano anterior era uma execução.  -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tudo isto dificultava a vida a um Deputado Municipal ignorante naqueles assuntos, de uma forma 

absolutamente incalculável, e ficava a pensar que contributos é que poderia dar. Ou delegava nos 

companheiros de Bancada que o pudessem elucidar ou então, se a obrigação dos representantes dos 

eleitores era contribuir, era um exercício impossível. -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O GM do PS distribuíra tarefas, entre os seus deputados, atendendo à maior afinidade com 

determinadas áreas com o objetivo de fazer um trabalho comparativo a 2018, mas isso fora impossível 
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porque ele não conseguira descobrir qualquer referência à nota que tinha tirado o ano passado que se 

prendia com a criação da agenda 21 local, e supunha que em 2019 não existiria. -------------------------------- 

 ----------   Há um ano constatara que tinha uma taxa de execução de zero. Outros objetivos, outros 

projetos programas também com taxa de execução de zero eram por exemplo, a rede de percursos da 

Arrábida que este ano também não conseguira descobrir. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- No objetivo da Proteção Civil - ações de informação e prevenção, que no ano passado por esta 

altura referira que era um aspeto crucial, como aliás o evento que acontecera em março de 2020 

organizado pela CMS, receava que continuasse a ter taxa de execução muito baixa. ---------------------------- 

 ----------  Não fora possível fazer aquela comparação e solicitava algum esclarecimento sobre a matéria.-- 

 ---------- Continuando a sua intervenção e referindo-se ao prazo médio de pagamentos do município, disse 

que quando ouvira pela primeira vez os valores ficara bem impressionado, atendando que estava em 28 

no final de 2019 e hoje em dia estava nos 22 dias. ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Mas na verdade o município de Sesimbra estava no lugar 182 nos 308 municípios, o que 

significava que existiam 181 municípios que tinham um prazo de pagamento médio inferior. Existiam 3 

municípios que pagavam a pronto sendo zero o prazo médio de pagamento, e portanto mesmo que fosse 

o prazo médio de hoje de 22 dias naquela lista de prazo médio de pagamento dos municípios, Sesimbra 

estaria a meio da tabela, no lugar 155. Se era absolutamente louvável que o prazo médio de pagamento 

tivesse baixado dos 140 para 22 dias, também se tinha que dizer que ainda bem que isso acontecera, mas 

tinha mesmo que ser assim, e na verdade Sesimbra estava na média, o prazo médio era de 28 dias porque 

existiam municípios que demoravam 400 e tal dias. ---------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Sempre estranhara que o facto fosse referido com um grande estandarte de um grande feito, e 

era de facto um grande feito ter reduzido 140 para 28, mas estar nos 28, 22 ou 20 era uma absoluta 

obrigação do município. Se calhar o objetivo seria chegar ao pódio e pagar a pronto, mas não sabia se tal 

seria possível ou não. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Usou depois da palavra a Deputada Andredina Cardoso, que após cumprimentar todos os 

presentes, disse que falar em iliteracia e literacia acabava por ser um tema recorrente porque os 

documentos eram complexos para quem era de fora daquelas áreas, tal como também já fora referido 

várias vezes, também em outras ocasiões, a questão do tempo que os Deputados precisavam para 

conseguir analisar os documento e dar um contributo mais convergente e se calhar com maior 

capacidade de síntese também.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ainda na questão da literacia, analisando os documentos disponibilizados e as taxas de execução, 
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verificara que algumas das taxas de execução que tinham ficado abaixo dos 80% tinham a ver com 

equipamentos para o pré-escolar, com instrumentos para a Orquestra Geração, com bibliografia para o 

polo de leitura da Quinta do Conde e para a cultura e desporto em tempos livres. Gostaria de perceber se 

existia algum motivo específico para que aquelas rúbricas não tivessem ido mais além, principalmente 

tendo em conta a necessidade da literacia e a necessidade de apetrechar aquilo que eram as escolas, de 

todo o seu potencial para melhor se poder servir os alunos. Não sabia se existia algum motivo específico 

que justificava que os valores não tivessem ido um pouco mais além e gostava de perceber melhor a 

situação tendo em conta que uma das queixas dos professores na Quinta do Conde era precisamente 

também a falta de equipamentos culturais. O facto de não existir uma biblioteca onde se pudesse ir fazer 

uma pesquisa, e portanto esta questão tinha sempre alguma importância em perceber como é que se 

caminhava neste sentido. Neste momento as coisas estavam um pouco diferentes e esperava que se 

caminhasse um pouco para a normalidade. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Continuando a sua intervenção disse que relativamente à saúde percebera que na questão da 

promoção da saúde uma das rubricas tinha sido de zero de taxa de execução. As linhas das rúbricas não 

eram muitas mas uma delas que tinha a ver com a promoção da saúde na área dos cuidados continuados 

que era absolutamente sério, gostava de perceber a razão. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Deu depois conhecimento que a direção do Centro de Saúde mudara e era pena que não tivesse 

sido possível realizar a sessão temática ainda com a Doutora Bárbara. Não sabia se já tinha havido alguma 

reunião com o novo diretor do Centro de Saúde. -------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Tinha algumas questões que já tinham sido referidas e que eram recorrentes na Quinta do Conde 

como a questão dos resíduos, de falta de equipamentos desportivos, ou da Escola Secundária. ------------- 

 ---------- Tomando o uso da palavra, a Presidente da AMS referiu que resistia a tornar públicas algumas 

notas. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não era a primeira vez que realçava das opiniões e da participação dos colegas deputados e 

deputadas, as questões das condições de trabalho dos deputados da Assembleia Municipal e as 

condições de trabalho do órgão Assembleia Municipal que era igual às 308 do país. ---------------------------- 

 ---------- Efetivamente era sobejamente conhecido que os eleitos das assembleias municipais estavam 

numa dimensão de voluntariado político e infelizmente a compatibilização entre aquilo que era a 

atividade profissional que para muitos era de facto extremamente difícil, e também a leitura de 

documentos que muitas vezes eram extremamente complexos para a sua formação quer académica, 

quer profissional, e não existiam dúvidas nenhumas que à exceção de Lisboa, e Sesimbra tinha o privilégio 
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da presença dos Técnicos, não tinham condições específicas. Esta era uma questão de fundo que não 

competia, nem à participação da Câmara Municipal de Sesimbra, nem aos funcionários desta assembleia, 

nem à própria assembleia enquanto coletivo, quer ao nível dos grupos políticos, quer de forma sectorial, 

em termos das comissões, de ser melhor. Lamentava que de facto se aproximasse mais um mandado e 

uma perspetiva de, provavelmente, novas eleições, como certamente teriam a oportunidade de ver 

porque a legislação fora publicada ontem, para presidente e vice-presidente da CCDR, e que de facto não 

existisse uma perspetiva de dotar tempos, funcionamento e condições às assembleias municipais, e não 

estava a falar exclusivamente dos elementos da Mesa, porque ela enquanto professora no ativo, tinha 

imensas dificuldades em conseguir tempos para dar cumprimento à sua atividade profissional e vir dar 

cumprimento àquilo que era a preparação do funcionamento da assembleia municipal. Não tivera, não 

tinha e ninguém tinha, nenhuma hora, nenhuma condição para exercer o cargo. Naturalmente que 

quando se estava a apreciar documentos tão completos com o ressente, a situação agravava-se, mas a 

AMS vinha tendo sempre o privilégio, porque de facto era fundamental, que cada assunto que era 

apreciado fosse previamente analisado com o respetivo vereador ou presidente, e com os respetivos 

técnicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Na última reunião conjunta de todas as Comissões, por exemplo, apenas tinham apresentado 

questões os colegas Lobo da Silva, João Valente, Sérgio Faias, Rui João e João Rodrigues.  -------------------- 

 ---------- Era evidente que reconhecia que a tal incapacidade temporal de apreciar a matéria não permitira 

que na reunião que ocorrera no dia 8 se pudesse colocar as matérias para serem esclarecidas sendo que 

hoje estavam a colocar as matérias que, entretanto, fora possível estudar e conhecer. ------------------------ 

 ---------- Independentemente da complexidade dos documentos existiam sempre condições da parte da 

CMS e dos respetivos técnicos das diversas matérias, para poderem orientar ou explicar. -------------------- 

 ----------  Era evidente que enquanto presidente do órgão se preocupava por os documentos do ROC não 

chegarem a tempo e horas de serem analisados pelos deputados. Durante todo o dia de hoje tinha 

estado constantemente a ver a caixa do correio e o Vereador no início da tarde telefonara-lhe a dizer que 

o Gabinete do ROC estava a ver se conseguia remeter os documentos até às 17h30, mas infelizmente não 

tinha sido possível. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Independentemente das razões que eram profissionais e que ultrapassavam o funcionamento da 

Assembleia e da CMS e tinha a ver com outra dinâmica empresarial que não conseguia a tempo e horas 

entregar os documentos, porque os documentos do ROC vinham da empresa diretamente para a AMS, 

era de facto uma lacuna que reconhecia. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ---------- A segunda matéria que queria referir era que os deputados teriam sempre o acompanhamento 

dos técnicos da câmara quando fosse necessário para uma explicação, para um pormenor, e para uma 

apresentação. Por isso a AMS tinha as Comissões e a realização de reuniões.  ------------------------------------ 

 ---------- Concluiu dizendo que era cada vez mais importante que dentro daquilo que era o contexto 

político também se criasse uma dinâmica superior para que de facto, no futuro, fosse dado mais 

dignidade ao trabalho das assembleias municipais porque não estava a ser digno. ------------------------------ 

 ---------- Interveio depois o Deputado João Valente que questionou para que serviam as Comissões 

porque se estava a verificar o número de questões colocadas na reunião realizada no dia 8 de junho e as 

que estavam a ser colocadas hoje.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Destacou o trabalho e o progresso com que os documentos da CMS eram apresentados. ---------- 

 ---------- Relembrou depois a dívida da autarquia nos anos de 2001 a 2004 e os dividendos distribuídos 

pelos sesimbrenses. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Finalizou dizendo que o Novo Banco recebera 850 milhões e não tinha havido qualquer auditoria.

 ---------- Foi em seguida cedida a palavra ao Presidente da CMS para prestar os esclarecimentos tendo 

iniciado por referir que a apreciação do assunto se centrara essencialmente, com as devidas nuances, em 

duas matérias, o atraso reiterado do parecer do ROC e a questão da iliteracia. ----------------------------------- 

 ---------- Sobre a primeira matéria e pegando nas palavras do Deputado Paulo Caetano, disse que ele 

próprio era a pessoa que mais lamentava que os documentos do ROC não chegassem atempadamente 

porque efetivamente os pareceres do ROC sugeriam sempre o voto favorável e ele admitia que se 

chegassem a tempo se conseguiria obter a aprovação por unanimidade na AMS. ------------------------------- 

 ---------- Quanto à questão da iliteracia salientou a realização das reuniões das Comissões, e para além 

disso estavam hoje presentes 3 técnicos responsáveis pelas Divisões, Dra. Graça Candeias e Dr. Leonildo 

Cachão, e pela Unidade Técnica, Dr. António Mendonça, para esclarecer dúvidas, e também tinham 

comparecido à reunião conjunta das Comissões realizada no passado dia 8. -------------------------------------- 

 ---------- Pela experiência que tinha das reuniões das Comissões, os técnicos estavam presentes para 

esclarecerem as dúvidas colocadas, como algumas questões técnicas que estavam a ser colocadas hoje. 

 ----------  Disse depois que os documentos que eram apresentados eram os exigidos legalmente e que 

tinham que ser enviados para o Tribunal de Contas. Também era verdade que por iniciativa do Município 

tinham sido criados documentos, nomeadamente o documento de contabilidade de custos, porque 

facilitava a CMS enquanto entidade gestora, mas também para a Assembleia Municipal perceber face ao 

manancial do que eram as estruturas quer do orçamento da despesa, do orçamento da receita, das 
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Grandes Opções do Plano, do PPI, e das Atividades mais relevantes, que eram os documentos essenciais, 

e que no documento de contabilidade de custos vinham com todas as rubricas do POCAL desagregadas 

por função. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Era um trabalho que fora feito e um esforço sobretudo dos técnicos para que todos pudessem ter 

uma perceção mais clara, não em função das rubricas que a Lei do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais) exigia, mas sobretudo aquelas que eram áreas de funcionamento do próprio 

município, de administração geral, da proteção civil, ordem pública. Por exemplo, relativamente aos 

transportes, nas GOP não estava colocada a verba que dizia respeito à retenção financeira do município 

relativamente à comparticipação para o Programa de Apoio à Redução Tarifária que era transferida 

diretamente para a Área Metropolitana de Lisboa e estava no orçamento. Devia haver a perceção que 

existiam matérias que estavam no orçamento e existiam matérias que estavam nas GOP, e por isso é que 

o orçamento era de 50 milhões e normalmente as GOP eram na casa dos 20 milhões. As despesas com o 

pessoal não estavam refletidas nas GOP. Mas os documentos eram os legais e a CMS era obrigada a tê-

los. -----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Nos documentos em apreciação só surgiam alguns do Sistema de Normalização Contabilística 

para as Administrações Publicas (SNC-AP) e no próximo ano seriam documentos diferentes dos 

apresentados este ano mas resultava daquilo que o legislador, e bem, porque existia um plano oficial de 

contas para a administração central e outro para a administração local, e assim conciliava todo o plano de 

contas para a administração pública, porque também significava o reporte de informação, quer se 

concordasse ou não, na “ingerência” da UE daquilo que eram as contas públicas onde estava o subsetor 

da administração local, e portanto tinha-se que conciliar naquilo que eram as contas públicas nacionais, o 

que correspondia ao subsetor da administração local. ------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Em 2020 já estava a ser aplicado em simultâneo o POCAL e o SNC-AP, sendo que os técnicos do 

Município tinham recebido formação. Não se recordava que a AMS tivesse solicitado informação 

privilegiada, ou pelo menos, uma forma mais simples de leitura sobre aquilo que eram as estruturas dos 

programas do POCAL e do SNC-AP. Existiam formações básicas de leitura de documentos. A AMS poderia 

propor alguma formação ou workshop, fosse com os técnicos do Município ou com empresas de 

formação como a estrutura da CMS tivera que ter. Sempre que se verificavam alterações das rubricas de 

despesa ou receita, a estrutura da CMS tinha formação para poder entender.------------------------------------ 

 ----------  Disse depois que o Município quando elaborava o orçamento da receita, da despesa e das GOP. 

tinha que lá colocar as rubricas nem que fosse um valor residual de 50 a 100 €. Deu depois o exemplo que 
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ao iniciar um ano onde os percursos pedestres da Arrábida tinham nas GOP 100 ou 1000€ que nem dava 

para fazer o Cartaz, se por ventura, através de uma candidatura ou porque o ICNF já definira em conjunto 

com o Município e que já estava articulado com os proprietários, os percursos pedestres na Arrábida, 

nomeadamente a grande rota, o Município tinha uma ferramenta permitida por Lei para fazer uma 

alteração orçamental.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Por exemplo a CMS previa gastar em bibliografia para o Polo da Quinta do Conde 5.000 ou 20.000 

€, e porque tinha que reforçar a rubrica dos percursos pedestres que só tinha 1.000, retirava 10.000 à 

bibliografia para o Polo da Quinta do Conde, retirava mais 10.000 € ao equipamento das escolas, mais 

5.000 € à Festa das Chagas para um concerto que eventualmente pudesse ter, e reforçava-se com 30.000 

€ a rubrica que dizia respeito aos percursos pedestres. O problema era que se a rubrica não estivesse 

aberta a CMS não poderia gastar naquela rubrica. ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Até no próprio orçamento vinham rubricas que estavam com 50 ou com 100 €, mas tinham que 

estar abertas porque caso contrário, numa eventualidade de arrecadação de receitas naquela rubrica, a 

CMS nem tinha forma de arrecadar a receita e teria de ir à AMS porque teria de ser através da Revisão 

Orçamental. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Podiam argumentar que a rubrica dos percursos pedestres no orçamento inicial aprovado pela 

AMS tinha um valor de 1.000 € e chegava-se ao fim do ano e tinha uma execução de 60% com 30.000 €, o 

que era verdade, mas também era verdade que na informação da atividade municipal trimestral estavam 

incluídas as alterações orçamentais. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Quem conseguisse acompanhar as GOP entre aquilo que era aprovado em novembro /dezembro 

e aquilo que era o evoluir do ano, conseguia perceber onde é que tinham existido as alterações, mas 

também não havia mal ao mundo a CMS fazer chegar à AMS as modificações, porque era uma ferramenta 

que a CMS utilizava todos os dias. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Só com a situação da Covid-19 a CMS já fizera um conjunto de alterações orçamentais. ------------ 

 ---------- Respondendo ao Deputado João Rodrigues disse que entre 2018 e 2019, naquilo que era a rubrica 

de aquisição de serviços onde se englobava todo o outsourcing, rubrica 02, na verdade, naquilo que eram 

as despesas pagas não existia uma diferença substancial. Existia uma diferença de 1 milhão de euros e 

portanto não era proporcional. Os compromissos assumidos que significava que a CMS assumira 

compromissos pagos em 2018 que também se reportavam para 2019, tinham sido de 21 milhões de 

euros em 2018, dos quais 7 milhões tinham passado para 2019, e em 2019 só tivera de compromissos 

assumidos, pagos, 12 milhões, e assumidos de 15 milhões. Portanto, uma diferença de 6 milhões de euros 
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entre aquilo que fora assumido em 2018 e aquilo que fora pago e assumido, para 2020, no ano de 2019.  

 ---------- Se fosse àquilo que eram as despesas pagas era um facto que tinha havido uma diferença de 1 

milhão de euros, em números redondos, mas a verdade era que a CMS assumira em 2018 para pagar em 

2019. Em 2018 assumira 7 milhões e em 2019 para 2020 assumira 2 milhões e portanto existia uma 

diferença entre os dois de cerca 6 milhões de euros, entre o que fora os compromissos assumidos. ------- 

 ---------- Sobre a questão colocada pelo Deputado Sérgio Faias sobre o IMT e a especulação imobiliária, 

disse que era público, mesmo com o voto do PCP, que não tinha havido redução de impostos. Tinha 

havido uma alteração dos impostos que tinha deixado de ser sobre o rendimento e passara a ser sobre 

outras atividades, e bem, na sua opinião, só lamentava que os Municípios não tivessem essa ferramenta.

 ---------- O IMT não podia ser de outra forma. Sobre o IMI a CMS podia baixar, mas no limite teria margem 

para aplicar o que a ERSAR propunha e aumentava as tarifas sobre os utilizadores. ----------------------------- 

 ---------- O Município de Sesimbra surgia entre o 5.º e o 10º lugar dos Municípios que menos dependia do 

Orçamento de Estado, pela sua estrutura de receita e pelas suas características. Sesimbra estava no grupo 

com Lisboa, Cascais, Oeiras, Setúbal Porto e Sintra, que eram os Municípios no aspeto de menos 

dependência daquilo que eram as transferência do Orçamento de Estado. O que era uma leitura boa, mas 

podia ser má se fosse vista ao contrário porque se Sesimbra tivesse uma dependência maior, 

garantidamente teria outra margem também para aquilo que eram os impostos diretos e os recursos 

próprios da autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Bastava olhar para o histórico dos últimos 20 anos da Lei do Orçamento de Estado e das 

transferências do Orçamento de Estado para as autarquias, para se perceber, e a freguesia da Quinta do 

Conde era o expoente máximo a nível nacional sobre a matéria, que por vicissitudes do conjunto 

significativo dos sucessivos governos que tinham aplicado cortes sempre que existiam cortes também aos 

próprios municípios. A Lei das Finanças Locais nunca fora aplicada, e para o Concelho de Sesimbra que 

fora aquele que mais crescera no país com a Freguesia da Quinta do Conde, o Município teria a receber 

mais 4 ou 5 milhões do que estava a receber hoje, mas como era uma cláusula travão, e bem, que só 

podiam crescer 5% ao ano porque também possibilitava que aqueles que decresceram em termos do 

número de habitantes não tivessem um decréscimo superior a 5%, o Município de Sesimbra iria receber 

os 8 ou 9 milhões passados 20 anos provavelmente. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Freguesia da Quinta do Conde devia receber mais 200% do que recebia hoje e tinha um 

aumento de 5% ao ano. E isto porque, ou se cortara na Lei das Finanças Locais, ou não se aplicara 

sucessivamente. Durante 10 anos, para além de não se aplicar a Lei das Finanças Locais, ainda se reduzira 
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os montantes das transferências. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A participação dos Municípios nos impostos do Estado já chegara a ser 23%. Neste momento era 

19%. Alcácer do Sal tinha uma área geográfica maior mas tinha 12 mil habitantes e recebia 17 milhões de 

euros do Orçamento do Estado, que era mais do que Sesimbra recebia de IMI.  --------------------------------- 

 ---------- Eram equilíbrios que só daqui a 10, 20 anos poderiam ser eventualmente repostos se não 

existissem mais crises económicas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Aquilo que era transferido do Orçamento de Estado tinha a ver com a média da receita bruta de 

IRS, IRC e IVA, sendo que o IRS tinha a particularidade que podia ser 0 se os Municípios optassem por 

devolver até aos 5%. No caso de Sesimbra dos 5 milhões era metade, 2,5 milhões. As autarquias estavam 

a receber este ano por via do Orçamento de Estado de 2020, aquilo que fora a arrecadação de receitas 

dos impostos IRS, IRC e IVA, a participação de 19,5% e 2% deduzindo o que eram as consignações da 

segurança social, do que fora recebido pelo Estado Português em 2018. Significava que em 2022 a receita 

e a média seria daquilo que o Estado recebera em 2020. --------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não era preciso fazer muitas contas de matemática para se perceber claramente que a receita 

fiscal este ano, por força das circunstâncias, iria descer. A ser aplicada a Lei das Finanças Locais todos 

desciam 5% garantidamente, e significava uma hecatomba até para Municípios que dependiam muito do 

Orçamento de Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Relativamente à questão dos trabalhos especializados e projetos, disse que independentemente 

da questão das rubricas virem abertas ou fechadas, os trabalhos especializados normalmente constavam 

de uma rubrica que era utilizada sobretudo para projetos de arquitetura, de especialidades, e no último 

ano fora fechado um conjunto de operações e de empreitadas - Escola Navegador Rodrigues Soromenho, 

Tribunal, Auditório da Quinta do Conde, Revisão do Estudo do Ordenamento da Avenida da Liberdade, 

particularmente a zona do estádio. Eram valores respeitantes a empresas de fora, e mesmo os projetos 

feitos internamente pelo gabinete de arquitetura, Unidade Técnica de dinamização de projetos 

municipais, as especialidades eram dadas a empresas. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Sobre a questão dos transportes escolares confirmou que havia uma diminuição, porque os 

passes dos menores de 12 anos tinham passado a ser gratuitos. De 600.000 € que a CMS pagava em 

transportes escolares, reduzira para metade o encargo, apesar da CMS ter o encargo anual de cerca de 1 

milhão de euros com a operação. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No que respeitava ao trabalho suplementar ele estava distribuído em 2 rubricas, horas 

extraordinárias que correspondia aos dias de trabalho normal, e nos suplementos e prémios, o trabalho 
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extraordinário em fins de semana e folgas. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tinha havido de facto um aumento de 200 mil euros de 2018 para 2019 e mesmo assim era 

insuficiente. Este ano, garantidamente, na aquisição de serviços, entre aquilo que fora a higienização, 

desinfeção dos espaços e escolas, o reforço da limpeza sobretudo das envolventes, limpeza de caixotes 

do lixo, corte de ervas, a CMS tinha que recorrer ao outsourcing e a aquisição de serviços iria ser superior 

a 2019.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente às Entidades AML, AMRS, ANMP, eram 3 entidades completamente diferentes. A 

ANMP era a Associação que reunia os 308 municípios, a AML era uma cotização residual porque o que 

contava era o milhão de euros que a CMS colocava para a Operação dos Transportes. A AMRS era uma 

decisão dos Municípios da Região de Setúbal onde estavam incluídos os do Litoral Alentejano que faziam 

parte de uma cota inferior, mas estava tudo definido há anos. -------------------------------------------------------- 

 ---------- No que respeitava a Setúbal Península Digital, todos os municípios com exceção de Setúbal, Seixal 

e Almada tinham aderido. As plataformas digitais dos sites das câmaras e dos serviços online eram criadas 

através daquele serviço. Existia uma serie de grupos de trabalho e de atividades por parte da AMRS. Na 

segunda-feira comparecera à assembleia geral para a prestação de contas que fora aprovada por maioria 

com uma abstenção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tinha havido alguma divergência nalgumas matérias que era natural com a correlação de forças 

que existia na Região de Setúbal, mas todos reiteravam que este espaço era fundamental como 

afirmação da própria Península de Setúbal e da Região. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto à questão da MUNICIPIA esclareceu que o Município já a integrava há vários anos e tinha 

a ver essencialmente com cartografia e era uma associação nacional integrando os 308 municípios que 

evoluíra a partir da ANMP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse depois que o mais grave das entidades participadas, com uma participação do Município de 

mais de um milhão de euros, era o FAM, um Fundo dos Municípios para acudir aos municípios com 

dificuldade financeiras.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Sobre as dívidas de terceiros respondeu que eram cerca de 20 milhões de euros, sendo 10 

milhões das AUGI’s e era uma situação que não era fácil de resolver. Todos sabiam qual era a Entidade 

que tinha o bolo maior e não tinha muita coisa para executar. A maior parte dos problemas que 

advinham daquela entidade tinha a ver com contratos de promessa de compra e venda, e portanto era 

essencial que houvesse uma clarificação, admitindo uma dação em pagamento, faseada de larga escala, 

em detrimento do Município ter a verba dos 9 milhões, e seria abatido ao passivo estimado da entidade, 
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a começar pela Quinta do Conde que era o mais fácil, seguindo o Casal do Sapo. -------------------------------- 

 ---------- No que respeitava à questão do lixo, o Presidente da CMS referiu que mesmo com os recursos 

que já tinham sido reforçados, fosse de pessoal ou de meios, ou outsourcing, a CMS não conseguia 

resolver perante um avolumar crescente, sobretudo na Quinta do Conde, Alfarim, Lagoa de Albufeira e 

Meco. A solução passaria pelo reforço da fiscalização. As pessoas iam-se apercebendo que a CMS acabava 

por os ir buscar, e deixavam de ir ao “REMOVE”. Esta situação era transversal a outros Municípios da Área 

Metropolitana de Lisboa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Sobre a questão do atraso no Pavilhão Multiusos na Quinta do Conde, lembrou que a CMS optara 

por retirar da escola que estava a ser finalizada, o auditório que estava previsto e seria implantado no 

espaço previsto para o pavilhão. O projeto de execução estava praticamente concluído e era provável o 

lançamento do concurso no segundo semestre deste ano e a obra iniciar-se-ia em 2021. --------------------- 

 ---------- No espaço para o Pavilhão que era na zona da Feira Festa, ainda persistia um problema com 3 

lotes e provavelmente a CMS teria que avançar com um processo de expropriação para um deles. Disse 

que para o Pavilhão estava prevista uma verba entre 1,5 a 2 milhões de euros. ---------------------------------- 

 ----------  Sobre a Escola Secundária da Quinta do Conde e a pouca iniciativa do Executivo o Presidente da 

CMS referiu que não havia qualquer solução da parte do governo. A vice-presidente da CMS tinha 

participado em reuniões e a situação vinha sendo reiterada nas sucessivas reuniões quer com a DGESTE 

quer com os Secretários de Estado, anterior e atual, em que sugeriam que a solução passaria por uma 

intervenção nos mesmos moldes em que Município assumira fazer com a Escola Navegador Rodrigues 

Soromenho, onde a CMS iria gastar 5 milhões e receber 3, mais os terrenos, sendo que a CMS estaria 

disponível num quadro de ampliação da Escola Michel Giacometti.  ------------------------------------------------- 

 ---------- Já afirmara na AMS que era uma matéria que merecia uma reflexão conjunta, não apenas política 

mas inclusivamente de toda a comunidade educativa por vários motivos, primeiro porque mesmo que o 

governo dissesse hoje para a Câmara Municipal de Sesimbra fazer uma Escola Secundária com um custo 

de 12 ou 13 milhões de euros, teria duvidas que a CMS, com o conjunto de obras que tinha em mãos, 

tivesse condições de avançar para uma intervenção, mesmo que viesse a ser ressarcida do todo ou parte 

dos custos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O único protocolo que previa que fosse a totalidade, empreitada e adjudicação, era o posto 

territorial da GNR. Mas também era verdade que a exemplo daquilo que ia acontecer no concurso para o 

novo UFS da Quinta do Conde, não sendo a solução ideal, podia ser uma solução a curto prazo, e 

pessoalmente não veria, com maus olhos, que a solução pudesse passar numa primeira fase, pelo 
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alargamento e remodelação da Escola Michel Giacometti. Achava que a escola secundária da Quinta do 

Conde fazia falta, mas garantidamente seria uma solução que poderia ser mais célere resolvendo o 

problema, não pelo todo mas de parte, e iria possibilitar que o município não tivesse às costas a pressão, 

não em 2021 mas em 2022, de ter de recuperar a Giacometti que desde a sua construção nunca tivera 

qualquer reabilitação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não seria com 20 mil euros da transferência de competências, que a CMS teria a pressão para 

reabilitar a Michel Giacometti, e assim poder-se-ia, eventualmente, juntar o útil ao agradável. ------------- 

 ---------- Disse que atrás referira a portaria de extensão de encargos do tribunal, sendo que era o próprio 

Instituto de Gestão Financeira que dizia para a CMS fazer pressão junto da tutela para desbloquear 

porque percebiam a dificuldade que iriam ter se o concurso não fosse lançado rapidamente, porque os 

valores poderiam disparar novamente e depois não teriam dinheiro para o fazer. ------------------------------- 

 ----------  Acrescentou que nos dois contratos que a CMS tinha com a Administração Central, que era a 

Navegador Rodrigues Soromenho e a Unidade de Saúde de Sesimbra, também estava a aguardar a 

publicação do escalonamento da portaria de extensão de encargos, o que significava que até isso ser 

publicado, a CMS não recebia nada. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------   Quanto a questão da excecionalidade do COVID-19, o Presidente da CMS disse que a Presidente 

da AMS, no quadro da discussão da moção do tribunal, referira que fora a própria câmara quando enviara 

o documento para o governo que reconhecia a excecionalidade, e a AMS adotara a linguagem que a 

câmara municipal enviara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Prosseguindo a intervenção e referindo-se à taxa de execução, disse que se devia ter presente 

que se a taxa de execução do orçamento da receita era de 85%. A CMS não poderia ter as rubricas todas 

executadas a 100%, a não ser que passasse com dívida, que não fora o caso. ------------------------------------- 

 ----------  Sobre o modelo de desenvolvimento respondeu que fora o que a população escolhera. ----------- 

 ---------- Quanto à questão da estratégia cultural e educativa disse que apesar de não ser uma matéria de 

discussão num quadro da prestação de contas, informou que a CMS neste momento tinha as atividades 

suspensas até 30 de junho. Estava a ser ponderado como seria em Julho e Agosto, em linha com as 

definições das autoridades de saúde. O que a CMS não queria fazer era por exemplo o que fizera o 

Ministério da Cultura que fora anunciar um festival que depois não se realizara.  -------------------------------- 

 ---------- Continuando a prestar esclarecimentos e referindo-se às questões colocadas pelo Deputado 

Paulo Caetano disse que de facto a Agenda 21 Local desaparecera. A CMS fizera uma candidatura há 

cerca de um mês que era o Plano Municipal de adaptação às Alterações Climáticas, e a aparecer alguma 
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rubrica seria esta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Sobre o prazo médio de pagamentos, para a CMS era bom que não estivesse na cauda e em 5 

anos passara de 124 para 22 dias, o que era ótimo, mas ali despia qualquer camisola político-partidária. 

Se tinha havido sector da administração pública que contribuíra para que os resultados da dívida pública 

não fossem tão gravosos fora o setor da administração local no seu todo. Quer nos prazos médios de 

pagamentos, quer na diminuição da dívida pública. ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O prazo de 22 dias era uma média mas era uma evidência, assim como na dívida existiam 

excelentes resultados e Sesimbra não era exclusiva. Na administração local, as autarquias locais e o 

subsetor tinha sido os que mais tinham contribuído em termos de redução do défice face àquilo que era a 

sua dimensão em termos percentuais. Portanto todos estavam de parabéns. ------------------------------------ 

 ---------- Respondendo à questão da Deputada Andredina Cardoso sobre a promoção da saúde disse que 

normalmente aquela verba era utilizada quando a comissão fazia solicitações. Habitualmente era para 

equipamentos ou alguma coisa, porque aquilo que era o envolvimento da CMS vinha nas outras áreas 

transversais, o Grupo de Intervenção em Saúde Comunitária (GISC), os nutricionistas, o “Sempre a Mexer 

para não Envelhecer”, que eram rubricas na ação social, na juventude, no desporto. --------------------------- 

 ---------- Sobre a falta de equipamentos na Quinta do Conde reconhecia que faziam falta e por isso é que 

estavam a ser projetados e a CMS iria construir mas não conseguira fazer mais cedo. -------------------------- 

 ---------- A CMS nessa altura gostaria de ter o auditório da Quinta do Conde em construção. Ter o 

lançamento do concurso do Pavilhão Multiusos, mas provavelmente em 2021, apesar da excecionalidade, 

ter-se-ia o Auditório em construção admitindo que pudesse haver uma solução para o Espaço biblioteca 

num sistema mais inovador que era mais rápido. ------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Terminadas as explicações do Presidente da CMS, a Presidente da AMS respondendo ao 

Presidente no que se referia à possibilidade de ações de formação aos Deputados Municipais disse que a 

AMS tivera um programa devidamente organizado, calendarizado, com a previsão do apoio dos técnicos 

camarários, só que não fora concretizado por indisponibilidade dos técnicos dadas as tarefas que 

desenvolviam e não poderem dar essa formação em período laboral. Para além disso fora entendimento 

que não faria sentido que os técnicos assumissem, perante os deputados municipais, um papel formativo 

porque eles enquanto funcionários na CMS estariam numa perspetiva de informação das atividades da 

CMS, ou seja estariam numa simultaneidade de formação e apoio, e portanto não fora possível. ----------- 

 ---------- Como era do conhecimento do Presidente da CMS, enquanto eleitos das assembleias municipais 

não eram considerados nas ações formativas da própria ANMP e de outras entidades, ao contrário do 
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que acontecia com os eleitos das Câmaras. “Ela própria já integrara algumas ações mas de forma 

clandestina, solicitando ao formador autorização para apenas assistir.” Este era um aspeto extremamente 

negativo porque aos eleitos das assembleias municipais era vedado o acesso às ações preconizadas pelas 

diferentes entidades da área, daí a necessidade de se poder reequacionar um plano de formação ao nível 

da autarquia e com os respetivos técnicos camarários. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Usou depois da palavra o Deputado João Rodrigues que perguntou se estava confirmado que a 

CMS iria enviar as alterações / modificações ao orçamento porque ajudaria a eliminar dúvidas que 

surgiam no final do ano e assim os deputados aperceber-se-iam da mudança das rubricas e poderiam 

questionar a razão.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS confirmou que já fora acordado com o Vereador José Polido que após a 

aprovação em reunião de CMS, as alterações /modificações ao Orçamento seriam remetidas para 

conhecimento à AMS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Prosseguindo a sua intervenção o Deputado João Rodrigues disse que compreendia a opção da 

CMS da apresentação dos dados por Centro de Custos. Aquilo que pedira inicialmente era a apresentação 

por rubrica porque o mapa que era apresentado tinha 134 páginas e determinadas rúbricas eram 

divididas pelas diferentes áreas. Por exemplo uma despesa com Pessoal estava repartida por uma série 

de áreas, os transportes a mesma coisa. O que era solicitado era essa discriminação, mas por rubrica o 

que reduziria o mapa em 1 décimo das páginas, dependendo da desagregação que se pretendesse. ------ 

 ---------- Portanto para além do documento que era importante para a CMS mas que tinha 134 páginas e 

ele para saber determinada rubrica tinha que somar e concluir que eram 10 centros, tinha que somar 10 

parcelas para determinada rubrica que pretendia saber, portanto na sua opinião seria melhor sinalizar 

por rubrica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que a AMS recebera hoje a distribuição das rúbrica por unidade orgânica, mas a sua 

sugestão era que fosse agregado por rúbrica todas as unidades orgânicas. A mesma rubrica desde que a 

AMS aprovava o orçamento até ao resultado final no fim do ano, numa subdivisão de 5 ou 6 parcelas ---- 

 ---------- O Presidente da CMS respondeu que o que o Deputado João Rodrigues pretendia estava 

disponível no resumo do orçamento, no entanto após alguma troca de impressões concluiu que se 

resumindo só nas grandes rubricas se poderia fazer a subdivisão de 5 ou 6 parcelas olhando para o inicial 

e para o final. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A Presidente da AMS solicitou que o Deputado fizesse chegar por email aquilo que era a sua 

sugestão relativamente a uma próxima apresentação da Prestação de Conta para que o respetivo serviço 
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pudesse de forma clara compreender e organizar um documento nesse sentido. -------------------------------- 

 ---------- Interveio depois o Deputado Sérgio Faias que se referindo à questão da literacia ou iliteracia 

disse que por vezes a facilidade com que os assuntos eram entendidos e se analisavam tinha ver com a 

forma como eram apresentados, e neste momento verificava-se um despejar de um conjunto de 

documentos numa pasta. Seria mais fácil e se calhar ter-se-ia de trabalhar em conjunto e com mais 

tempo, para se ver de que forma se conseguiria facilitar a análise aos documentos. ---------------------------- 

 ---------- Os documentos estavam todos e tinham o detalhe que tinham, até não eram difíceis de analisar, 

mas a questão é que eram muitos, e por vezes, para se conseguir consultar um documento, e acontecera 

com ele 3 ou 4 vezes, em que havia um documento já tinha visto um pormenor que lhe interessava ver e 

tivera que interromper porque analisava o processo nas horas vagas ou quando ia de carro de um lado 

para o outro, e depois no momento em que o queria revisitar o documento para ver aquele aspeto que 

considerara interessante e queria perceber mais, já não conseguia saber qual era o documento, e tinha 

de os abrir todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Também relativamente à questão do documento da Execução das GOP’s, de facto, no ano 

passado permitira outra análise que este ano não fora possível e achava que a reversão para um 

documento mais próximo daquilo que era a execução dos PPI permitia uma análise mais detalhada do 

que ali estava. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  A questão do parecer e Certificação do ROC não era uma questão de somenos porque aqueles 

documentos davam logo, à partida, a avaliação técnica de que todos os documentos necessários 

legalmente estavam no processo e essa questão legal ficaria tratada, e a partir daí poder-se-ia dedicar à 

análise mais das opções, mais política, que a AMS devia fazer porque era esse o seu papel. ------------------ 

 ---------- Ainda sobre a literacia ou iliteracia, lembrava-se que quando dava aulas e olhava para a sala e via 

um grupo de pessoas que não apresentavam questões ou comentários na aula, se calhar não era por 

iliteracia, mas porque não estavam a perceber bem, ou que não tinham estudado a matéria. Portanto 

achava que todos deviam refletir sobre o assunto e olhar quem é que apresentava intervenções e quem é 

que colocava as questões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quis depois deixar uma nota de um desabafo do Presidente da CMS que o agradara muito e 

esperava que daqui a 10 anos estivesse muito melhor e não viesse outro Governo. ----------------------------- 

 ---------- Ao finalizar disse que ouvira com preocupação o Deputado João Valente estar a propor que o PS 

fizesse uma utilização indevida dos recursos públicos em proveito próprio. Aquela era um tipo de atitude 

que o GM do PS repudiava por completo. Não sabia se era a prática noutras forças políticas mas com o PS 
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não seria de certeza. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Usou em seguida da palavra o Deputado Paulo Caetano que disse que as taxas de execução a que 

se referia anteriormente eram taxas de execução de zero, e a leitura que fazia era que o projeto, a 

rubrica, não estava estrategicamente elencado como uma prioridade. --------------------------------------------- 

 ---------- A questão técnica da rubrica estar ou não aberta já tinha compreendido. ------------------------------- 

 ---------- Tinham sido apresentadas algumas soluções sobre a iliteracia mas não lhe pareciam exequíveis, 

nomeadamente a questão dos assessores do PS. Ele era eleito como independente na Lista do PS e nunca 

lhe ocorreria fazer uma coisa daquelas e portanto não poderia aceitar a sugestão. Quanto à formação até 

aceitaria se tivesse disponibilidade e interesse para além do elementar. ------------------------------------------- 

 ----------  A sugestão de vir para as reuniões das Comissões com tudo estudado e colocar questões, não 

sabia muito bem como responder, mas o facto de se estar na assembleia por vontade dos munícipes 

eleitores do Município significava que era suposto que se prestasse atenção ao que se passava, era 

suposto olhar para um documento e perceber minimamente para ter uma reflexão politica mesmo que 

não se chegasse à essência técnica do documento, mas se o documento vinha com 35 ficheiros diferentes 

que na origem até eram 40, que não vinham numerados, nem com uma estrutura organizada, não 

existindo sequer um índice, nem uma lista de gráfios, figuras, etc., não existiria literacia, formação ou 

assessores que valessem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias já sugerira para em conjunto se trabalhar para que o papel das pessoas 

das bancadas eleitas na AMS pudesse ser de facto cumprido. --------------------------------------------------------- 

 ---------- O Presidente da CMS disse que talvez fosse essencial perceber o que era o POCAL e a Lei de 

Finanças Locais. Referiu que não lia 2 terços daqueles documentos. Para si o importante era o resultado 

final do orçamento, que receita de capital por despesa olhando por rubrica macro. Nas rúbricas que eram 

as GOP, particularmente o Plano Plurianual de investimento e perceber qual tinha sido o índice de 

execução. Disse que existiam rubricas com 1.000 ou 2.000 euros apenas para ter a rubrica aberta.

 ---------- Disse que a CMS já em tempos aceitara sugestões, em termos de formato da Informação da 

Atividade Municipal, da bancada do PS, e estava disponível para também tentar encontrar um consenso 

relativamente aos elementos chave para a apreciação do que era o Relatório de Gestão. --------------------- 

 ---------- Sobre o Governo e o prazo de 10 anos acrescentou que esperava que o atual governo se 

mantivesse com a atual correlação de forças e era bom sinal porque tinha funcionado bem, 

independentemente de ser “geringonça”, e se a CMS funcionava bem que se mantivesse também com a 

atual correlação de forças. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Concluídas as intervenções e apreciado o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações 

patrimoniais e respetiva avaliação, a Assembleia Municipal de Sesimbra aprovou, por maioria, com 14 

votos a favor (12 CDU+2 PSD/CDS-PP), e 10 abstenções (7 PS + 2 MSU + 1 BE), os documentos de 

prestação de contas de 2019 e a aplicação dos resultados líquidos aprovados no exercício de 2019, 

apresentados pela Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Grupo Municipal do BE prestou a seguinte Declaração de Voto: ----------------------------------------- 

 ---------- “Em relação à votação aos documentos de Prestação de Contas da CMS está em causa a execução 

do Plano e Orçamento de 2019 votado em 2018. Em consequência com esta posição o BE abstém-se da 

votação no Relatório e Contas de 2019.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Grupo Municipal do MSU prestou a seguinte Declaração de Voto: -------------------------------------- 

 ---------- “Face à ausência atempada do Parecer e Certificação Legal das Contas e Relatório de Conclusões 

e Recomendações de Auditoria optamos por nos abster na votação.”  ---------------------------------------------- 

 ---------- O Grupo Municipal do PS prestou a seguinte Declaração de Voto: ----------------------------------------- 

 ---------- No âmbito da avaliação das contas da Câmara Municipal de Sesimbra relativas ao ano de 2019, o 

Grupo Municipal do Partido Socialista analisou os documentos disponibilizados pelos serviços da 

autarquia, aos quais agradecemos a disponibilidade. -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Refira-se que o Relatório e Parecer do Revisor Oficial de Contas foi disponibilizado imediatamente 

antes desta sessão, após uma comunicação no nosso Grupo Municipal a informar que sem os mesmos não 

estariam reunidos os requisitos legais para a apreciação das Contas de 2019.  ----------------------------------- 

 ---------- Refira-se que a disponibilização tardia desses documentos não permitiu uma análise com a 

profundidade que os mesmos mereciam. Esta prática reiterada de envio dos documentos sem a devida 

antecedência é assumida por nós assumida como uma tentativa de condicionamento da ação 

fiscalizadora dos deputados da Assembleia Municipal, relativamente à qual deixamos o nosso protesto e 

reparo.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ainda antes de se entrar na apreciação dos conteúdos dos documentos disponibilizados, refira-se 

que o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação e prestação de 

contas de 2019 corresponde ao reporte do resultado da execução das Grandes Opções do Plano e 

Orçamento da Câmara Municipal para o ano de 2019, as quais não obtiveram o voto favorável do Partido 

Socialista.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Numa perspetiva geral, verifica-se que o resultado líquido do exercício foi de 1,3 milhões de euros, 

tendo a realização da despesa corrente sido da ordem dos 38,3 milhões de euros. ------------------------------ 
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 ---------- Em relação à despesa, verifica-se com preocupação um aumento de custo com eletricidade da 

ordem dos 0,32%, num ano em que as tarifas reduziram em média 3,5%. Também se considera pouco 

razoável o valor de 82.000 euros pago pela autarquia pela quota anual da Associação dos Municípios da 

Região de Setúbal, sem que sejam claras as contrapartidas ou benefício dessa participação. Em termos 

comparativos, refira-se que o valor da quota pago à Associação Nacional dos Municípios Portugueses é de 

pouco mais de 6.000 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Relativamente à realização das Grandes Opções do Plano, a mesma foi de 21,7 milhões de euros, 

o que corresponde a uma taxa de execução de 84,5%. Por seu lado, o investimento realizado foi da ordem 

dos 10,2 milhões de euros, a que corresponde uma execução de 66,7% do Plano Plurianual de 

Investimentos. Esta baixa taxa de execução terá certamente impacto na tendência de envelhecimento do 

Imobilizado dos últimos anos, cujo rácio atingiu este ano os 40,99. -------------------------------------------------- 

 ---------- Por seu lado, a análise aos resultados da receita demonstra que o valor foi de 47,4 milhões euros 

(98,6% do previsto), 2,4 milhões de euros superior ao valor ao registado em 2018.  ----------------------------- 

 ---------- Para este aumento da receita contribuíram os Impostos e Taxas, que registaram um valor de 

cerca de 25 milhões de euros, a que corresponde um aumento de 0,79% face a 2018. O IMI, IUC, IMT, 

Loteamento e Obras representam a maior fatia destas receitas. No caso do IMT, o crescimento face a 

2018 foi superior a 10%, demonstrando claramente o aumento da exposição das receitas da Autarquia à 

especulação imobiliária. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Face ao exposto, o sentido de voto do Grupo Municipal do Partido Socialista relativamente ao 

Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação e prestação de 

contas de 2019, é a abstenção, concordando, no entanto, com a proposta de distribuição dos resultados 

líquidos do exercício de 2019.” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Grupo Municipal do PSD prestou a seguinte Declaração de Voto: --------------------------------------- 

 ---------- “Apresenta-nos a Camara Municipal de Sesimbra hoje a esta Assembleia o relatório referente ao 

plano de atividades e contas referente ao ano de 2019. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Aquando apresentação deste documento, relembra-mos o que o PSD disse em 19 de dezembro de 

2018 ou seja à 18 Meses. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Pode-se afirmar que este orçamento é o possível porque o mesmo assenta nas receitas próprias 

do Município ou seja nos impostos diretos, porque se falássemos das transferências do Estado podíamos 

dizer que eramos um Município estagnado. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No entanto advertimos que o executivo ao ter um orçamento baseado nos impostos diretos onde 
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sobressai o IMI e o IMT, este último resultante dos ventos que sopram da economia que pode ser um risco, 

pois esses mesmos ventos que sopram de feição à economia do País poderão a qualquer momento mudar 

e o município fica exposto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No entanto pretendemos mesmo assim, realçar o saldo real de tesouraria na ordem dos 1,6 

Milhões de euros, transitado para o ano seguinte e que proporcionou uma boa e agradável almofada para 

a tesouraria do Município no início de 2020. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Queremos salientar o cumprimento das obrigações contratuais com Amarsul e Simarsul, que em 

nosso entender deviam de ter por parte destas, outra atitude com o município de Sesimbra. ----------------- 

 ---------- De assinalar, os projetos técnicos concluídos referentes ao centro de saúde de Sesimbra, a Escola 

da Quinta do Conde (não falando da Secundária) e a Rodrigues Soromenho entre outros. --------------------- 

 ---------- Os vários investimentos efetuados durante o ano 2019, como sendo a construção da Escola da 

Quinta do Conde, (não falamos da Secundária), o Canil Municipal, as diversas obras do PAMUS também 

merece para o PSD uma nota na nossa intervenção. ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Também não podemos deixar de mencionar com agrado 3 aspetos em termos financeiros: -------- 

 ---------- A diminuição da divida global da Autarquia em 1 milhão de euros, situando-se a 31 de dezembro 

de 2019 em 14,5 Milhões. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O prazo de pagamento que se situava-se em média nos 26 dias. ------------------------------------------- 

 ---------- E por fim e não menos importante a capacidade de financiamento do município junto da banca 

que até proporcionou o pagamento antecipado ao BEI, cujos juros contratualizados eram mais altos do 

que o Município conseguiu junto da Banca Portuguesa. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- No entanto e se até aqui enumerados diversos aspetos positivos, e bem, também o PSD se sente 

na obrigação de enumerar o que em nosso entender poderíamos ter ido mais além, e passamos a citar: - 

 ---------- A divida de terceiros ao município que em final de 2019 ascendia a mais de 23 Milhões de euros, 

incidindo em particular as dividas das Augis, as Dividas dos munícipes referente à água que é fornecida 

pelo Município e nos impostos, sabendo-se antecipadamente que neste ultimo aspeto, estamos pendentes 

da capacidade da Autoridade Tributaria. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  A recolha do Lixo, que não podemos continuar com este défice em termos ambientais e que é 

visível a todos e em todo o Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em relação aos ditos monos julgamos que o Município tem que ter outra atitude, temos que 

efetuar mais campanhas de sensibilização, mais fiscalização, quiçá colocar uma mensagem na fatura da 

água, alertando que quem corrompe incorre numa coima. ------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Sobre este aspeto ambiental temos que ser mais pró-ativos e agir sem contemplações. ------------- 

 ---------- Não podemos deixar de referir o atraso na construção do pavilhão multiusos na Freguesia da 

Quinta do Conde que conforme transmitido aquando uma visita dos eleitos locais aquela Freguesia era 

uma prioridade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim e não menos importante e sabendo de quem é a responsabilidade da não construção da 

Escola Secundaria da Quinta do Conde, em nosso entender não nos temos apercebido de qualquer 

iniciativa por parte do executivo junto do poder central na exigência desta Escola. ------------------------------ 

 ---------- Não podemos aceitar pelo fato do Ministério da Educação ter efetuado um acordo com o 

Município sobre ampliação da Rodrigues Soromenho (o que é salutar), tenhamos que ficar reféns e sem 

margem de exigência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Lamentamos que o Estado e certamente com a cooperação do Município ainda não tenha 

conseguido resolver a questão da Escola Secundária da Quinta do Conde uma luta com mais de 20 anos, 

não existindo ainda qualquer perspetiva da sua construção. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- O PSD não aceita tal atitude e apresentará na próxima reunião da Assembleia Municipal uma 

Moção referente a Construção da Escola Secundária da Quinta do Conde. ----------------------------------------- 

 ---------- Não podemos terminar a nossa intervenção sem antes dar uma palavra de agradecimento pelo 

esforço financeiro efetuado pela autarquia, estando assim mais preparado para enfrentar as 

consequências da pandemia (COVID 19), deixando também uma mensagem de reconhecimento e 

agradecimento a todos os dirigentes e trabalhadores do município, pelo elevado sentido de 

responsabilidade, zelando pelo que é de todos, com profissionalismo e empenho.  ------------------------------ 

 ---------- Assim e sem mais delongas os Membros eleitos do PPD/PSD coerentemente votam 

favoravelmente este relatório do Plano de Atividades e Orçamento referente ao ano de 2019.” -------------  

 ---------- Após a conclusão do ponto 1 da Ordem do Dia, e entendendo ao adiantado da hora, a Assembleia 

Municipal deliberou, por unanimidade, transitar para a sessão ordinária de 26 de junho de 2020, o 

assunto respeitante à “Apreciação da Atividade Municipal”. -----------------------------------------------------------   

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, foi encerrado o “Período da Ordem do Dia”, tendo sido 

solicitada 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 aprovada, por unanimidade, 

procedendo-se de seguida à respetiva assinatura.  -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da Assembleia Municipal declarou encerrada a reunião eram duas horas e dez 

minutos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Presidente, pelos Secretários e 

pelos Membros que o desejarem fazer.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 


