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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 25 DE SETEMBRO DE 2020, DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE SESIMBRA 

 

 ---------- Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2020, no Cineteatro Municipal João Mota, realizou-

se 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; ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2. Deliberação sobre transferências de competências da Administração Central ao abrigo da Lei 

n.º 50/2018, de 16 de agosto – diplomas setoriais. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

Valente, Sandra Marília Martins Rodrigues de Carvalho, João Francisco Ribeiro Narciso, José da Costa 

Ferreira Braga, Sónia Patrícia Narciso Faria Lopes, Álvaro Manuel de Aguiar Monteiro, Alain Monteiro 

Grenho e Angelina Maria Mestre Palma Patrício--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ---------- Compareceram ainda, a Presidente da Junta de Freguesia de Santiago, Laura Maria Pinto Correia, 

o Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, Vítor Ribeiro Antunes, e em representação da 

Presidente da Junta de Freguesia do Castelo, Sara Raquel Marques Pereira. -------------------------------------- 

 ---------- 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, bem como dos Vereadores Sérgio Manuel Nobre Marcelino, Carlos 
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Manuel Vicente Silva, Américo Manuel Machado Gegaloto e Francisco José Pereira Luís. --------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS cumprimentou todos os presentes e justificou a ausência do Deputado Rui 

João Graça Rodrigues e da Deputada Paula Alexandra Cacela da Conceição Graça Rodrigues, do GM da 

CDU, que por motivos de ordem pessoal não podiam estar presentes, tendo sido substituídos pelos 

Deputados Álvaro Monteiro e Alain Monteiro, respetivamente.Também a Presidente da Junta de 

Freguesia do Castelo, Maria Manuel de Jesus Gomes dos Santos, não podia estar presente por motivos de 

ordem familiar, tendo sido substituída pela Sara Raquel Marques Pereira, assim como o Deputado Pedro 

Mesquita do GM do PS, que foi substituído pelo Deputado Afonso Manuel Cardoso Pessoa. ----------------- 

 ---------- De seguida, informou que o Deputado Fernando José Mestre Patrício, solicitara a suspensão do 

seu mandato pelo período de 6 meses, até ao dia 24 de março de 2021, por motivos de ordem pessoal, 

sendo que nos termos do n.º 2 do artigo 77.º da lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na versão atualizada, 

o pedido de suspensão devia ser apreciado pelo plenário do órgão na reunião imediata à sua 

apresentação, tendo sido convocada a cidadã Angelina Maria Mestre Palma Patrício para o substituir, o 

qual sendo a 1ª vez que comparecia nesta AMS, foi verificada a identidade e respetiva legitimidade, e 

declarada como investida nas suas funções de Deputada Municipal passando a participar nos trabalhos. 

Em nome da AMS, a Presidente da AMS desejou à nova Deputada votos de um bom trabalho. -------------- 

 ---------- Justificou também as ausências da Vereadora Felicia Costa e do Vereador José Polido, que por 

razões de ordem profissional não podiam estar presentes. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou em seguida que no passado dia 08 de setembro havia-se realizado a auditoria interna 

da AMS ao nível do Sistema de Gestão da Qualidade, da qual não havia resultado nenhum registo, apenas 

uma indicação que dizia respeito ao plano de contingência. Explicou que a AMS já tinha desenvolvido 

documentos que permitiam o funcionamento das sessões em termos de distanciamento, das entradas e 

das saídas e da distribuição de tarefas, mas devia-se de criar um documento mais concreto daquilo que 

era um plano de contingência, inspirado naquilo que tinha sido o Plano elaborado pela CMS. Informou 

ainda que a Auditoria Externa tinha ocorrido ontem, dia 24 de setembro, e também não tinha surgido 

nenhuma objeção, antes pelo contrário, tinha sido registado o bom desempenho do Serviço de Apoio à 

Assembleia Municipal e dos registos e monitorização de todas as fases de vários trabalhos e 

procedimentos administrativos, e daí ter sido renovada a certificação de qualidade da AMS. ----------------  

 ---------- Referiu em seguida que de acordo com a Lei, as sessões da AMS teriam de passar a ser gravadas e 

transmitidas para que o público pudesse ter conhecimento dos trabalhos, embora nos editais viesse 

referenciado que os cidadãos podiam intervir fazendo previamente a respetiva inscrição. Por razões de 
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ordem técnica, a sessão de hoje não seria gravada em vídeo, apenas em áudio como já era habitual. 

Acrescentou que posteriormente, em outra sessão, haveria com certeza a oportunidade de fazer a 

gravação audiovisual que requeria alguns requisitos tecnicos, quer do ponto de vista da localização dos 

aparelhos para acompanhar os Deputados que iriam intervir, a Mesa, o Presidente da Câmara ou os 

Vereadores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Solicitou que registassem na agenda a reunião de dia 13 de outubro, e informou que a mesma era 

destinada à eleição do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Território de 

Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), iniciaria às 16h00 e encerraria às 20h00, sem requisito de quórum, ou 

seja, seria uma sessão aberta em que os eleitores passariam entre o horário referido para exercer o seu 

direito de voto. Acrescentou que os eleitores eram todos os membros da AMS e o Executivo da Câmara, e 

acrescentou que logo que tivesse conhecimento dos procedimentos que devessem ser tomados para essa 

eleição, comunicaria com todos para que estivessem devidamente informados sobre o sistema de 

funcionamento da votação.Disse que era previsível que no próximo dia 23 de outubro se realizasse uma 

reunião extraordinária para a deliberação da Contratação de Empréstimo a Longo Prazo até ao montante 

de 1 milhão e 398 mil euros, destinado a financiar investimentos municipais, que como sabiam tinha sido 

“alvo” da dinamização de um novo processo que em princípio estaria presente na próxima reunião de 

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

 ---------- Logo após, colocou à votação a ata da sessão extraordinária de 18 de outubro de 2019, que foi 

aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida, dando início ao Período de Antes da Ordem do Dia (PAOD), a Presidente cedeu a 

palavra à Deputada Luisa Carvalho, para que esta fizesse a leitura do Voto de Pesar pelo falecimento de 

Artur Jorge Castanho Pereira, que aqui se reproduz: -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Para uns o “ Artur que jogou à bola no Desportivo “, para outros o “ Artur da Banda “, assim era 

reconhecido por todos este ilustre Sesimbrense que nos deixou no passado dia 3 de setembro. -------------- 

 ---------- Homem dedicado desde sempre ao desporto e à cultura da sua e nossa Sesimbra, começou bem 

cedo, aos 13 anos, a aprender música pela batuta do regente António Pereira da Cruz, iniciando no 

clarinete, passando depois pelo saxofone alto, saxofone tenor e após estar impossibilitado de tocar 

instrumentos de sopro devido a um problema de saúde passou para a percussão. Durante esta ligação de 

60 anos com a Sociedade Musical Sesimbrense, foi por várias vezes Diretor de Banda e ocupou diversos 

cargos diretivos nesta prestigiada Associação Sesimbrense fazendo parte da elite de músicos e figuras da 

casa, visto pelos jovens como exemplo de dedicação a seguir. Tal dedicação valeu-lhe o Golfinho de Prata 
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do Governo Civil de Setúbal, pelo trabalho em prol da música e pelo mesmo motivo a Medalha de Prata 

das Coletividades de Cultura e Recreio. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O futebol era outra das suas paixões, destacando-se no Grupo Desportivo de Sesimbra onde 

integrou planteis, alguns como seu Capitão, que escreveram páginas douradas na história do Clube, desde 

a primeira subida ao então Campeonato Nacional da 2ª Divisão em 1967 à conquista da prestigiada “Taça 

Disciplina” na época 1971/72, época em que Artur e seus pares ainda eliminaram da prova Rainha do 

futebol Português, a Taça de Portugal, a Académica de Coimbra (da 1ª Divisão Nacional) e o Marítimo do 

Funchal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por toda esta sua dedicação ao Desporto, à Música e ao Associativismo a Câmara Municipal de 

Sesimbra atribuiu-lhe em 2002 a Medalha de Mérito Municipal Grau Prata, como forma de 

reconhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A sua dedicação e empatia junto da população aliada ao espírito de liderança que sempre 

demonstrou faz de Artur Pereira uma personalidade ímpar, que perdurará nos corações de todos 

Sesimbrenses. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- À sua esposa, filhos, restante família e amigos a Assembleia Municipal de Sesimbra reunida em 25 

de setembro deixa uma mensagem de pesar e grande solidariedade. ----------------------------------------------- 

 ---------- Respeitando ainda um minuto de silêncio em sua memória. ------------------------------------------------- 

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

 ---------- Família; Câmara Municipal de Sesimbra; Juntas e Assembleias de Freguesia; Grupo Desportivo de 

Sesimbra; Sociedade Musical Sesimbrense; Federação das Coletividades do Distrito de Setúbal; 

Comunicação Social local.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Em seguida, colocado à votação, a Assembleia Municipal aprovou por unanimidade o Voto de 

Pesar pelo falecimento de Artur Jorge Castanho Pereira, e guardou um minuto de silêncio em sua 

memória. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Dando seguimento ao PAOD, a Presidente cedeu a palavra ao Primeiro-Secretário da Mesa, João 

Narciso, que passou à leitura da Saudação “Rodrigo Pinhal Campeão das areias”, que a seguir se 

transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No passado dia 6 de setembro a Seleção Nacional de Futebol de Praia sagrou-se Bicampeã 

Europeia da modalidade, numa prova disputada no areal da Nazaré. ----------------------------------------------- 

 ---------- Dos doze jogadores convocados um é para nós muito especial, Rodrigo Pinhal, jovem atleta 

Sesimbrense formado no Grupo Desportivo de Sesimbra onde ainda atua no futebol sénior. ------------------ 
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 ---------- Oriundo de uma tradicional família empreendedora ligada ao mar onde exerce a sua atividade 

profissional Rodrigo, que após brilhar na subida do Grupo Desportivo de Sesimbra à divisão de elite do 

futebol de praia e por lá ter mantido o alto rendimento, começou a merecer a confiança do selecionador 

Mário Narciso com as primeiras chamadas para se juntar à equipa das Quinas, tendo feito parte do grupo 

que estagiou em Sesimbra para preparar o Euro 2019. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Embora tenha ficado fora das escolhas finais, resiliente, competitivo, humilde e trabalhador, como 

bom Sesimbrense, não baixou os braços e as suas performances nas areias chamaram a atenção do 

Sporting Clube de Portugal, onde milita atualmente. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para culminar todo esse trajeto temos hoje em Sesimbra um cocidadão Campeão Europeu de 

Futebol de Praia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Que continue a trabalhar para alcançar os seus objetivos sendo dessa forma um exemplo para 

tantos outros jovens. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Assembleia Municipal de Sesimbra reunida a 25 de setembro saúda assim a seleção nacional e, 

em particular, o atleta Rodrigo Pinhal. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Parabéns Rodrigo! ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Parabéns Portugal! ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 ---------- Câmara, Juntas e Assembleias de freguesia do concelho de Sesimbra; Grupo Desportivo de 

Sesimbra; Sporting Clube de Portugal; Federação Portuguesa de Futebol; Comité Olímpico de Portugal; 

Rodrigo Pinhal e Família; Confederação do Desporto de Portugal; Comunicação social local e regional. --- 

 ---------- Colocada à votação, a Saudação subordinada ao título "Rodrigo Pinhal Campeão das areias” foi 

aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A presidente prosseguiu com os trabalhos, cedendo a palavra ao Presidente da Junta de 

Freguesia da Quinta do Conde, Deputado Victor Antunes, para que este fizesse a apresentação da Moção 

subordinada ao título “Por uma Escola Secundária digna na Quinta do Conde”. -------------------------------- 

 ---------- O Deputado Victor Antunes começou por saudar todos os presentes e dizer que o titulo deste 

documento refletia que a oferta atual envergonhava qualquer agente político ou educativo, e isso via-se 

pelo estado dos pavilhões de madeira da Escola Michel Giacometti. ------------------------------------------------ 

 ---------- Frisou que saiam diariamente mil estudantes do ensino secundário da Quinta do Conde para as 

escolas das periferias do Seixal, de Almada, do Barreiro, da Moita, de Palmela, de Setúbal, sendo que esse 

Concelho era deficitário na sua parte norte e excedentário na sua parte sul, e também de Lisboa. 
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Acrescentou os alunos que ficavam na Michel Giacometi em condições em que não podiam escolher as 

áreas que desejavam mas aquelas que estavam disponíveis, tinha consequências no sucesso escolar. ---- 

 ---------- Disse que as obras na Escola Michel Giacometti e a construção de uma Escola Secundária de raiz 

eram igualmente necessárias em nome de um modelo de escola mais avançado, mais moderno, mais 

justo, mais livre e democrático na sua organização. No fundo uma escola pública com qualidade gratuita e 

inclusiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Por fim, apelou ao voto favorável da AMS à moção apresentada. ------------------------------------------ 

 ---------- Solicitou o uso da palavra o Deputado Lobo da Silva, que após cumprimentar todos os presentes, 

disse que todos sabiam que o PSD sempre tinha estado na linha da frente e não se podiam esquecer que 

os mesmos tinham tido a coragem, mesmo com um Governo do PSD, de exigir a construção dessa escola 

que já devia de estar construída. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Bancada do PSD reforçava que este documento era uma por uma causa justa. Tratava-se de 

uma freguesia que tinha crescido imenso nos últimos anos, e todos os partidos deviam de estar de acordo 

com esta moção prioritária, pois a sobrelotação que existia acarretava graves consequências na 

aprendizagem dos alunos e isso também se devia ao programa do parque escolar que tinha gerado uma 

divida de mais de mil milhões de euros. Por isso, e também pelo trabalho desenvolvido pelos Autarcas do 

PSD no Concelho, iriam votar favoravelmente a esta moção. ---------------------------------------------------------- 

 ----------  Foi cedida a palavra ao Deputado Miguel Ribeiro que começou por cumprimentar todos os 

presentes e dizer que estavam perante uma questão que não tinha prazo de validade, ou seja, uma 

questão que não caducava e que estava constantemente a ser reapreciada e renovada. Essa questão ia 

manter-se enquanto a Escola Secundária da Quinta do Conde não fosse efetivamente construída. --------- 

 ---------- Disse também que a escola era uma necessidade muito grande, e nesta altura de pandemia 

notava-se mais a falta que a mesma fazia porque as medidas de segurança que supostamente deviam de 

ser implementadas com rigor, numa escola como a Michel Giacometti, com tantas debilidades e com 

tantos alunos, era impossível de o fazer. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Por fim, disse que o GM do MSU reforçava e salientava a ideia de que não deviam de deixar de 

morrer essa questão que era tão importante para o Concelho e que se iria perpetuar enquanto não 

estivesse resolvida. Obviamente que se iriam associar a essa moção da mesma forma que se tinham vindo 

a associar a outras manifestações que tinham vindo a ser apresentadas na AMS.  ------------------------------- 

 ---------- Tomando o uso da palavra o Deputado Sérgio Faias, este cumprimentou todos os presentes e 

referiu que este era um tema recorrente que preocupava todos. Na perspetiva do PS, tendo em conta a 
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sua história na defesa da escola pública, sem nunca baixarem a guarda relativamente à defesa do ensino 

público em Portugal e o papel que o mesmo tinha na igualdade de oportunidades e na criação de 

condições para que se verifica-se o “tal” ascensor social que hoje em dia tanto se falava, naturalmente 

que era necessária a existência de infraestruturas condignas que permitissem o desempenho do papel 

fundamental da escola pública para os jovens e para todo o conjunto da população. --------------------------- 

 ---------- Relembrou aquilo que tinha vindo a ser a perspetiva do PS com o programa “Novas 

Oportunidades”, em que sabiam que apesar de ter existido uma ou outra situação que não tinha sido 

usada da melhor forma, tinha permitido qualificar os portugueses da melhor forma e preparar o País para 

novos desafios. Por isso, o PS estava de acordo com a proposta apresentada com aquela necessidade 

para o Concelho, e sendo coerentes com o que tinham vindo a defender, para a necessidade de terem 

condições para que os estudantes da Quinta do Conde pudessem continuar a fazer ali os seus estudos. -- 

 ---------- Concluiu dizendo que iriam votar favoravelmente à moção apresentada. ------------------------------- 

 ---------- Tomou novamente o uso da palavra o Deputado Lobo da Silva que referiu que a Carta Educativa 

da CMS estava datada de 2016, e perguntou se já tinha existido alguma revisão a essa carta e em que 

situação se encontrava a mesma face à situação e necessidades que se existiam hoje no Concelho. 

Solicitou que a Câmara fizesse chegar à AMS esse ponto de situação. ----------------------------------------------- 

 ----------   A Presidente da AMS disse que posteriormente fariam chegar essa solicitação à CMS. ------------ 

 ----------  De seguida, colocada à votação, foi aprovada por unanimidade a Moção subordinada ao título 

“Por uma Escola Secundária digna na Quinta do Conde” que abaixo se transcreve: ---------------------------- 

 ---------- “Ao longo dos tempos, esta assembleia municipal, tem demonstrado uma particular atenção às 

questões da educação e ensino no concelho de Sesimbra, nomeadamente através de contatos, audições, 

visitas e também na realização de debates específicos sobre esta matéria. ---------------------------------------- 

 ---------- Na realidade o município de Sesimbra tem patenteado uma atenção especial às prioridades que 

se colocam no âmbito das suas responsabilidades e competências, no sector da Educação, 

designadamente através da construção de equipamentos escolares e / ou na manutenção de edifícios 

escolares, e o consequente aumento da qualidade da prática educativa, o mesmo não tem acontecido por 

parte do Ministério da Educação ao nível dos equipamentos da sua responsabilidade. ------------------------- 

 ---------- Segundo o último recenseamento da população (Censos 2011), a Freguesia da Quinta do Conde, 

foi a freguesia em termos relativos, que mais cresceu nas últimas duas décadas, representando em termos 

populacionais, a maior Freguesia do Concelho de Sesimbra.  ----------------------------------------------------------- 

 ---------- A rede escolar nesta freguesia, não foi no entanto acompanhada pela construção de 
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equipamentos escolares para responder às necessidades desta população, nomeadamente ao nível do 

ensino secundário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara Municipal de Sesimbra ao elaborar a sua carta educativa aponta para a necessidade de 

construção de uma nova escola secundária na Quinta do Conde, carta esta que foi homologada pelo 

Ministério da Educação e Ciência. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Mais, a Câmara Municipal de Sesimbra disponibilizou um terreno de 21.820m2 para a construção 

do referido equipamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Todos os dados disponíveis conduzem para a necessidade de se construir a escola secundária na 

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

 ---------- Hoje, face à pandemia provocada pelo vírus COVID-19, professores, estudantes e funcionários vão 

experienciar uma escola diferente, em relação aos anos anteriores, com um conjunto de regras e normas 

de funcionamento que foram implementadas para ajudar a manter a escola aberta o máximo tempo 

possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Os constrangimentos das escolas do 2.º e 3.º ciclo e secundário no concelho de Sesimbra, face a 

esta nova realidade, são por nós sobejamente conhecidos e onde algumas das regras serão quase 

impossíveis de se implantar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Na Quinta do Conde, a única escola que leciona ate ao ensino secundário, é a Escola Michel 

Giacometti, que só consegue dar a resposta a cerca de 400 estudantes deste nível de ensino. As 

instalações desta escola necessitam de uma intervenção profunda em matéria de manutenção e 

conservação. Acresce a isto o facto de as instalações serem exíguas para a população escolar, uma vez 

que foram projetadas para 600 estudantes e atualmente têm o dobro. --------------------------------------------- 

 ---------- Diariamente centenas de estudantes deslocam-se para os concelhos limítrofes para prosseguirem 

os seus estudos, com evidentes prejuízos, particularmente decorrente dos longos períodos de tempo 

despendido no percurso entre a residência e a escola, usando para isso os transportes públicos com todos 

os riscos de contágio que daí advêm.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- É fundamental dar início à construção de uma nova escola secundária na Quinta do Conde para 

dar resposta ao constante aumento da população escolar nesta freguesia do concelho de Sesimbra. ------ 

 ----------  Porém urge no imediato a requalificação da Escola Básica e Secundária Michel Giacometti por 

forma a dar uma resposta digna a toda a comunidade educativa que diariamente frequenta este 

estabelecimento de ensino. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- É o direito à educação e à igualdade no acesso e sucesso escolar que está colocado em causa e 
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que deve ser garantido a todos os jovens. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim a Assembleia Municipal de Sesimbra reunida a 25 de Setembro de 2020 delibera: ------------ 

 ---------- 1-Exigir do Governo o cumprimento da Resolução da Assembleia da República n.º 52/2016; ------- 

 ---------- 2-Que sejam executadas obras de reabilitação da EB 2,3/S Michel Giacometti da Quinta do Conde 

por forma a garantir as condições dignas de trabalho à comunidade escolar que utiliza este equipamento.

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

 ---------- Presidente da República; Presidente da Assembleia da República; Grupos Políticos da Assembleia 

da República; Ministro da Educação; Câmara Municipal de Sesimbra; Juntas e Assembleias de Freguesia 

do Concelho de Sesimbra; Agrupamentos de Escolas do Concelho de Sesimbra; Comunicação Social Local e 

Regional.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Dando continuidade ao PAOD com a Moção subordinada ao título “500 Anos de Serviço Postal - 

Pela Defesa de um Serviço Postal Público e reversão da situação, para reabertura da estação dos CTT 

em Sesimbra”, a Presidente cedeu a palavra à Deputada Sandra Carvalho que começou por 

cumprimentar todos os presentes e dizer que esta moção ia de encontro a uma preocupação que já tinha 

sido manifestada pala Bancada da CDU desde o início dos rumores sobre o encerramento de postos de 

CTT em Sesimbra. A CDU tinha sido como “os velhos do restelo” mas tinha acabado por ter razão porque 

de facto o que havia neste momento era um serviço de CTT inexistente tanto ao nível de estação como ao 

nível de centro de distribuição. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que já todos tinha conseguido constatar, em determinado momento, ou ouvido falar, que 

as encomendas estavam atrasadíssimas e que o correio chegava com um atraso brutal, e alguém que se 

quisesse dirigir àquele que era o espaço que supostamente faria o serviço dos CTT, verificava que o 

mesmo não oferecia condições de segurança, fiabilidade ou serviço de qualidade. Acrescentou que era 

um serviço em que os Sesimbrenses sempre haviam confiado e com o qual sempre tinham mantido uma 

relação muito próxima, e devido às características muito próprias da Freguesia de Santiago, com a 

população idosa que tinha, a ida aos CTT era um momento de troca de algumas conversa, de segurança, 

de serenidade e segurança na prestação desses serviços, e isso neste momento não existia, o que existia 

era uma loja como outra qualquer que prestava um serviço como outra loja qualquer e que não tinha 

nada a ver com o serviço que devia ser prestado numa estação dos CTT. ------------------------------------------ 

 ---------- Concluiu dizendo que isso era no mínimo indigno da população, ainda para mais uma população 

que recebia milhares de pessoas em vários períodos do ano, e sendo os CTT uma necessidade já 

considerada essencial, não tinham tido outra opção se não apresentar esta moção, porque tinham que se 
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fazer a defesa do serviço postal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio em seguida o Deputado Álvaro Monteiro que após cumprimentar todos os presentes, 

disse que a sua intervenção tinha sobretudo a ver com a natureza da entidade que considerava serem os 

CTT. Considerava inconcebível encerrar uma estação de correiosnuma localidade com a importância 

turística que tinha Sesimbra e com o movimento que a mesma tinha sobretudo na fase do verão. --------- 

 ---------- Chamou a atenção para a estação dos CTT de Santana que agora estava assoberbada devido ao 

encerramento da estação de Sesimbra. Já era uma estação com bastante serviço que agora se havia 

agravado. Dada a facilidade de acesso e à centralidade da sua localização geográfica, a estação dos CTT 

de Santana tinha sido sempre um estabelecimento com muita procura por parte das populações, quer a 

nível individual quer com o trivial envio de correspondência ou levantamento de vales de pensões, quer 

com os serviços prestados às empresas locais que diariamente os havia habituado às suas demoradas 

presenças na estação no período da tarde. Acrescentou que seria difícil recordar a estação de Santana 

sem a fila à porta depois do almoço. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse que estas palavras eram importantes para chamar a atenção dos CTT de Santana, pela vasta 

área que servia e pela relevância dos serviços prestados. Não terá sido por acaso que os decisores, à data, 

tinham optado pela sua abertura a pouco mais de 3 quilómetros da Sede de Concelho, agora também 

privados da sua estação de correios. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse ainda que não se podiam esquecer que os CTT, na sua vertente primordial, eram antes de 

mais, um serviço público e que existia para servir as populações. As estações de correios, tal como as vias 

de comunicação, caminhos-de-ferro e hospitais, sempre tinham sido o sinónimo de evolução e 

desenvolvimento, e o que se tinha vindo a assistir nesta estação desde a privatização dos CTT era a 

degradação dos serviços, a redução de funcionários, a redução dos circuitos de distribuição, a entrega de 

correspondência em dias alternados e tudo mais que a limitação de recursos implicava. ---------------------- 

 ---------- Por fim, disse que o velho ditado de “fazer chouriços sem sangue” bem podia ser aplicado a essa 

situação já que pela redução do quadro de pessoal e a maior procura devido ao encerramento da estação 

se Sesimbra, levava a ritmos de trabalho desgastantes para os poucos que tinham ficado. Por tudo isso, se 

impunha a reversão da privatização dos CTT, e devido à importância de devolver ao Concelho, à 

população e às empresas, esse veículo de desenvolvimento fruto de melhores condições de vida e criação 

de emprego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Miguel Ribeiro, que começou por dizer que a questão 

pública ou privada do serviço postal tinha a sua relevância, e por muito que se pudesse pensar que com a 
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privatização dos CTT o nível de serviço se manteria estável e qualitativo, a verdade era que isso não tinha 

acontecido, muito pelo contrário, e o Estado no processo de privatização não tinha salvaguardado 

absolutamente nada. Eram estações dos correios a fechar, desemprego a acontecer, e eram levados a 

concluir que esse setor era essencial para as pessoas e para as populações e não devia efetivamente de 

ter saído da esfera pública. Por essas razões, o GM do MSU, ainda que pudesse ter tido alguma 

expectativa relativamente à gestão privada desse serviço, acabava por reconhecer efetivamente que o 

mesmo não tinha resultado e que esta moção fazia todo o sentido.  ------------------------------------------------ 

 ---------- Referiu que, particularmente em Sesimbra, estavam a notar uma quebra nos serviços de 

encomendas e nos atendimentos, e perguntou se a Câmara tinha alguns dados relativamente ao número 

de afluências, e se estes continuavam a ser tantos como quando os CTT tinham caráter publico, se havia 

queixas e quais eram o tipo de reclamações. Era interessante saber até que ponto é que esta política que 

tinha vindo a ser levada a cabo por parte de quem estava a gerir o serviço de correio estava a resultar, 

porque obviamente que não estava a resultar. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, disse que o GM do MSU iria associar-se a esta moção indispensável e pela qual deviam 

pugnar todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Sérgio Faias que disse que julgava que tinham de ter uma 

visão e análise olhando para o passado e para o presente dessa questão, e olhando para um passado 

relativamente recente, há cerca de 10 anos, Portugal tinha um dos melhores serviços postais públicos do 

mundo, e de facto era um serviço público gerido por empresas seculares que estavam a cumprir agora 

500 anos desse serviço. Tratava-se de uma empresa inovadora e uma referência em termos nacionais, em 

termos das metodologias e de procura de melhorias das condições dos seus trabalhadores. Tudo isso 

tinha sido revertido numa privatização mal pensada e mal estruturada.  ------------------------------------------- 

 ---------- Naturalmente, existiam algumas entidades privadas que olhavam para a empresa com um grande 

apetite, principalmente porque a mesma tinha uma grande dispersão geográfica que cobria todo o 

território nacional com uma relação muito próxima e de confiança com as pessoas. E, na altura de 

privatizar, tinha-se querido transformar e aproveitar essa integração da empresa em todo o território, 

essa relação de confiança num serviço financeiro, ou seja, transformar o serviço dos correios num banco. 

Disse também que havia outros serviços públicos no País que tinham sofrido processos de privatização 

em que a de teorização da qualidade de serviço não tinha sido tão grande como a que se verificava nos 

correios, principalmente para a população mais idosa que dependia muito dos serviços. Acrescentou que 

apesar de hoje já existirem outras ferramentas de comunicação, de facto a população mais avançada, 
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quer pela forma como recebia as pensões quer pela forma como comunicava, não tinha tanto acesso a 

essas tecnologias e isso criava uma situação de grande fragilidade para essa franja da população e de 

grande desigualdade face a outras faixas etárias. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Reconheciam que a necessidade de reforçar aquilo que era o serviço público postal que devia ser 

levada em frente, no entanto, gostavam de alertar que fazendo o histórico dos últimos anos, os Correios 

de Portugal tinham sido uma empresa altamente capitalizada e sem qualquer problema financeiro, mas 

tinha-se verificado nestes últimos anos a venda de um conjunto de bens e de ativos da empresa que tinha 

servido para distribuir dividendos pelos seus acionistas, e neste momento a empresa vivia com grandes 

dificuldades. Isso significava que qualquer nacionalização que se fizesse iria implicar grandes injeções de 

capital por parte do Estado que viriam dos impostos da população. ------------------------------------------------- 

 ---------- Concluiu dizendo que a questão da nacionalização podia trazer consequências em termos do que 

era a utilização dos impostos da população, e por esse motivo preferiam que houvesse um reforço das 

competências da entidade reguladora e que houvesse uma revisão do contrato de concessão no sentido 

de ser mais impositivo naquilo que eram os padrões de qualidade de serviço e de resposta ao serviço 

público que a população necessitava. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Lobo da Silva, que disse que esta moção teria o voto 

favorável do GM do PSD, no entanto, na parte deliberativa, onde se lia: “Pugnar para que nas sedes 

concelho, onde se verifique um aumento da população, numa determinada época, por via do turismo ou 

outros fatores, seja considerada a existência obrigatória de uma estação dos CTT e o não encerramento 

das estações existentes em outras freguesias”, se passasse a ler: “Pugnar para que nas sedes concelho, 

seja considerada a existência obrigatória de uma estação dos CTT e o não encerramento das estações 

existentes em outras freguesias”. Justificou que não havia qualquer estudo que pudesse avaliar que por 

via do turismo existia mais procura de uma estação dos CTT, e não se devia condicionar uma sede 

concelho que não tivesse turismo a não ter uma estação dos CTT. --------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à privatização dos CTT disse que não havia duvida nenhuma que esta tinha sido 

uma daquelas privatizações que não deviam de ter acontecido, no entanto não se podiam esquecer que a 

mesma tinha sido feita porque alguém tinha emprestado dinheiro e exigido a privatização dos CTT. A 

privatização não devia de ter acontecido, mas precisavam de dinheiro e toda a gente sabia como se 

encontrava o País nessa altura, e quem pedia tinha de se sujeitar. --------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que uma situação que considerava preocupante era a imagem do “cavalo”, a que sempre 

haviam conhecido como símbolo dos CTT, que ia deixar de existir, e isso podia ter sido abordado no 
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documento apresentado porque tratava-se de uma marca e de uma referência do País.  --------------------- 

 ---------- De seguida, a Presidente perguntou se havia disponibilidade da parte da CDU em aceitar as 

sugestões apresentadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Deputada Sandra Carvalho disse a Bancada da CDU acolhia de bom agrado a sugestão de 

alteração do GM do PSD, porque não mexia no objetivo e no teor principal da moção. Em relação à 

sugestão de alteração do PS, disse que não podiam de forma nenhuma aceitá-la na medida em que 

consideravam que nem todos os serviços ao cidadão tinham que dar lucro e alguns eram absolutamente 

fundamentais nas vidas dos cidadãos e não era suposto darem lucro.----------------------------------------------- 

 ---------- Concluiu dizendo que o Serviço dos CTT devia de ser público, tinha de ser público e tinha de estar 

ao serviço dos cidadãos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio em seguida o Deputado José Guerra, que após cumprimentar todos os presentes 

alertou que na moção, onde se lia: “Considerando que o contrato de concessão termina a 31 de dezembro 

de 2019”, devia ler-se: “Considerando que o contrato de concessão termina a 31 de dezembro de 2020”. 

 ---------- Sobre o teor da moção, disse que votaria a favor mas considerava que se podia ter abordado a 

questão de como se tinham vendido os imóveis e os bens para o pagamento de dividendos grandes aos 

administradores, e esses bens não seriam recuperados após a sua nacionalização. ----------------------------- 

 ---------- Relativamente à questão de não ter de ser uma nacionalização, referiu que era como com o Novo 

Banco, em que os entendidos na economia tinham dito que o máximo que sairia do Orçamento de Estado 

seria entre os 3 mil milhões e 4 mil milhões de euros, mas já ia nos 9 mil milhões e ia continuar. Enquanto 

não se nacionalizasse o Novo Banco, era lógico que isso não iria parar. --------------------------------------------- 

 ---------- Interveio novamente o Deputado Sérgio Faias, que sugeriu que onde se lia: “para a efetividade 

de um serviço postal público eficiente, seguro, de qualidade e universal” se passasse a ler: “para a 

efetividade de um serviço postal público eficiente, seguro, de qualidade e universal, desde que não se 

reflita no aumento de impostos para o cidadão”. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Deputada Sandra Carvalho disse que não viam nenhum inconveniente em aceitar essa 

sugestão.De seguida, colocada à votação, foi aprovada por unanimidade a Moção subordinada ao título 

“500 Anos de Serviço Postal - Pela Defesa de um Serviço Postal Público e reversão da situação, para 

reabertura da estação dos CTT em Sesimbra” cujo texto a seguir se transcreve: -------------------------------- 

 ---------- “Os Serviços Postais em Portugal celebram o seu 500.º Aniversário, tendo sido instituído em 1520, 

por carta régia datada de 6 de Novembro, ordenava D. Manuel: “que havendo nós respeito aos serviços 

que temos recebidos e ao diante esperamos receber de Luís Homem, Cavaleiro de nossa Casa, e por ser 
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pessoa que no Ofício de Correio-Mor de nossos Reinos nos saberá bem servir e assim a todos mercadores 

e pessoas que quiserem enviar cartas de umas partes para outras, e com todo recado, fieldade e segredo 

que para tal caso cumpre, e querendo-lhe fazer graça e mercê: temos por bem e o damos novamente, 

daqui em diante, por Correio-Mor em nossos Reinos”. (..) --------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ao longo destes 500 anos, os correios de Portugal foram sempre considerados um serviço de 

excelência e reconhecido como fundamental para as populações, para o desenvolvimento do país e para a 

coesão territorial.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Em 07 de Abril, de 2017, a 02 de fevereiro, de 2018 e em 28 de junho, de 2019, a Assembleia 

Municipal de Sesimbra, aprovou três moções: Contra o encerramento da estação de correios de Sesimbra; 

Pela defesa do serviço postal público e universal; e Pela reabertura da estação dos CTT em Sesimbra, pela 

defesa de um serviço postal público, digno e seguro e de acesso universal em todos os municípios e sedes 

concelho, em que se solidarizou com as lutas das populações e dos trabalhadores dos CTT contra o 

encerramento de estações dos correios. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Com a privatização dos CTT tem se verificado a crescente deterioração dos serviços postais com o 

encerramento de centenas de estações de correio e os atrasos nas entregas. ------------------------------------- 

 ---------- Segundo o relatório 2018 da ANACOM, de 10.05.2019 “é o terceiro ano consecutivo em que os 

CTT não conseguem cumprir a totalidade dos 11 indicadores de qualidade do serviço postal universal a 

que estão obrigados e é o segundo ano consecutivo em que a empresa não consegue cumprir os 

indicadores relativos ao encaminhamento do correio azul no continente e do correio transfronteiriço 

intracomunitário. Em 2016, a concessionária do serviço postal universal não tinha cumprido o valor 

mínimo fixado para o indicador do “Correio normal não entregue até 15 dias úteis”. --------------------------- 

 ---------- O encerramento da Estação dos CTT de Sesimbra e a transferência de alguns dos serviços 

prestados para locais sem condições, representa uma diminuição significativa das condições de um 

serviço público essencial, universal, de igualdade para todos, sobretudo para a população mais idosa e 

com dificuldades de mobilidade e de acesso, fatores estes determinantes e potenciadores de exclusão 

social.  -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para além disso, número de encomendas via postal aumentou, quase triplicou por força do Covid 

19, abrangendo toda a freguesia do castelo, com uma sobrecarga de trabalho para os funcionários. ------ 

 ---------- Na sequência do encerramento de várias estações em diversos pontos do país, numa lógica que 

visa exclusivamente o lucro, que decorreu da privatização da empresa, esquecendo por completo a função 

de serviço público e de proximidade com os cidadãos, que os CTT sempre tiveram e deveriam manter, 
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situação esta que deve ser revertida.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Os CTT sempre contribuíram com emprego, presença nacional alargada, com um serviço de 

qualidade e com lucros para o Estado.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- As populações não podem esperar mais, urge criar respostas efetivas e salvaguardar o serviço 

postal público, de proximidade e de confiança e o respeito pelos princípios de igualdade e universalidade.

 ---------- Considerando que uma empresa com a história dos CTT tem que assegurar confiança na 

informação que presta e que se tem verificado a crescente deterioração e descaracterização dos serviços 

de correio; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Considerando que o contrato de concessão termina a 31 de dezembro de 2020, impondo-se a 

adoção de medidas urgentes para a recuperação do controlo público dos CTT e do serviço postal público a 

Assembleia Municipal de Sesimbra reunida em 25 de Setembro de 2020, delibera o seguinte: ---------------- 

 ---------- - Exigir a reabertura da Estação dos CTT no Centro da Vila de Sesimbra que cumpra as condições 

de segurança e dignidade devidas ao serviço; ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- - Pugnar para que nas sedes concelho, seja considerada a existência obrigatória de uma estação 

dos CTT e o não encerramento das estações existentes em outras freguesias; ------------------------------------- 

 ---------- - Pugnar pela reversão do processo de privatização dos CTT, para a efetividade de um serviço 

postal público eficiente, seguro, de qualidade e universal, desde que não se reflita num aumento da carga 

fiscal para o cidadão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Saudar os 500 do Serviço Postal em Portugal. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Dar conhecimento da presente a: ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Presidente da República; Presidente da Assembleia da República; Grupos Parlamentares da 

Assembleia da República; Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas; Comissão 

Parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa; Primeiro-Ministro; Ministro de 

Estado, da Economia e da Transição Digital; ANACOM; Administração dos CTT; CGTP-IN – Confederação 

Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional; UGT – União Geral de Trabalhadores; 

Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações; Comissão de Trabalhadores dos 

CTT; MUSP – Movimento de Utentes dos Serviços Públicos; Câmara Municipal de Sesimbra; Juntas de 

Freguesia e Assembleias de Freguesia do Concelho; Comunicação Social Local e Regional.” ------------------- 

 ---------- Dando continuidade ao PAOD, a Presidente cedeu a palavra à Deputada Luisa Carvalho, para que 

fizesse a apresentação da Moção com o título “Pelo cumprimento do compromisso financeiro da 

Requalificação e Ampliação da Escola Navegador Rodrigues Soromenho”, e esta começou por dizer que 
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o GM do PS estava aqui para representar os Sesimbrenses e para defender os seus interesses, e nesse 

sentido consideravam que era fundamental clamar pelo compromisso financeiro da Escola Navegador 

Rodrigues Soromenho.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Consideravam que a educação era pilar fundamental para o desenvolvimento do País e um dos 

fatores que tinha resultado em grandes melhorias, quer em termos de igualdades e de oportunidades, 

quer em termos até de liberdade e de democracia, e era uma das conquistas de abril de 1974. ------------- 

 ---------- Disse que reconheciam que não bastava oferecer serviço, era preciso que esse serviço tivesse 

qualidade. Acrescentou que a escola pública em Portugal era reconhecida internacionalmente, às vezes 

contrariamente àquilo que pensavam. Portanto, havia boas escolas e boa qualidade de ensino no geral. 

Nesse sentido, as infraestruturas eram também um dos pilares dessa oferta e que convinha pugnar para 

que tivessem as condições adequadas e o ambiente que garantisse que professores, estudantes e toda a 

comunidade educativa conseguisse ter um ensino de qualidade.  ---------------------------------------------------- 

 ----------  Referiu que tinha existido a efetivação da referida intervenção em acordo entre o Governo e a 

CMS e verificando-se que no fundo a câmara, enquanto “dono” da obra, tinha assumido todos os 

encargos referidos e garantido que o processo não parasse, ainda com todas as dificuldades que existiam, 

e também tendo em conta que estava a haver um incumprimento das condições contratuais por parte do 

Estado Português, a quem a Câmara se substituía neste processo, ainda sabendo que os orçamentos 

eram limitados e que podiam afetar outros investimentos importantes para a população de Sesimbra. --- 

 ---------- Nesse sentido, face ao enquadramento feito, o GM do PS na AMS, vinha por este meio manifestar 

ao Governo a sua insatisfação com a falta de cumprimento no financiamento da obra de requalificação e 

ampliação da Escola Navegador Rodrigues Soromenho e clamar para que fosse publicada a portaria de 

extensão de encargos que permitiria realizar essa transferência de verbas em falta para com o município 

para que se conseguisse levar a obra a bom termo para o bem de todos os Sesimbrenses. ------------------- 

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

disse que o documento apresentado pelo GM do PS aprazava muito o GM da CDU e acrescentou que o PS 

local não estava em sintonia com o Governo. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Referiu que o título do documento podia ser também “pelo cumprimento do compromisso 

financeiro do Tribunal” ou “Pelo cumprimento do compromisso do Centro de Saúde”. Sugeriu à Bancada 

do PS que continuasse neste registo que muito os aprazava. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que no 3.º parágrafo, onde se lia: “ascende a um valor que ultrapassa 2.8 milhões de Euros”, 

devia ler-se: “ascende a um valor que ultrapassa 4.2 milhões de Euros”, e sugeriu que no ponto 2.º da 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 35  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 17 de 58 

 

 

parte deliberativa, onde se lia: “clamar para que seja publicada a portaria de Extensão de Encargos”, se 

passasse a ler: “Exigir para que seja publicada a portaria de Extensão de Encargos”. ---------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Lobo da Silva que disse que quanto recebeu aquele documento 

tinha pensado que se tratava de uma mensagem do “além” porque já contava 5 anos de um Governo do 

PS e nunca tinha visto um documento destes a exigir nada ao Governo do GM do PS, e de facto tinha 

ficado surpreendido. Acrescentou que ainda bem que assim era porque já lá ia o tempo em que o PS, 

nesta Assembleia, quase que que havia condicionado uma votação para não se afrontar alguém do 

Governo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Compreendia que a mudança de comportamento do GM do PS devia-se à questão da Covid-19, o 

que congratulava, ou então devia-se ao facto de estarem a 1 ano das eleições autárquicas e começavam a 

querer posicionar as “tropas” para o “ataque”, mas não deixava de ser uma posição importante. ---------- 

 ---------- Por fim, relativamente ao 2.º ponto da parte deliberativa, disse que tinha ido ao dicionário ver o 

significado e sinónimos de “clamar”, entre os quais se encontrava “exigir”, “requerer” e “reivindicar”, e 

sugeriu que substituísse a palavra “clamar” por um dos sinónimos referidos porque o documento assim o 

merecia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Miguel Ribeiro que disse que quando leram este documento 

tinham ficado bastante sensibilizados e já previam que seria um documento consensual. --------------------- 

 ---------- Disse também que o documento estava muito bem conseguido, muito bem escrito e refletia a 

realidade das “coisas”, e só havia uma realidade a salientar, que era a ideia de que o Estado não era uma 

pessoa de bem, em particular no que dizia respeito à realidade Sesimbrense que se tinha vindo a notar de 

uma forma bastante saliente. Referiu que os compromissos eram assumidos mas depois não eram 

cumpridos, e depois sobrava sempre para o município tapar os buracos da insensibilidade do Estado e do 

incumprimento repetido dos compromissos, e obviamente que não podiam deixar de dizer alguma coisa 

em relação a esse tema porque uma das áreas mais importantes que tinham era a educação, e quando 

pensavam que tinham conseguido algum progresso relativamente às obras que essa escola necessitava 

há tanto tempo, acabavam por concluir que estavam na mesma e que aparentemente o Estado pretendia 

era que a Autarquia assumisse todos os compromissos.----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Concluiu dizendo que este era um documento de facto muito esclarecedor e obviamente que 

iriam votar favoravelmente e consideravam que a palavra “clamar” estava bem empregue. ----------------- 

 ---------- A Presidente perguntou ao Deputado Sérgio Faias se concordava com as sugestões apresentadas.

 ---------- O Deputado Sérgio Faias disse que a posição do PS tinha sido a de ressalvar e salientar o papel 
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importante que a escola pública tinha e tinham sido sempre contra qualquer tipo de privatização ou de 

cedência dos interesses a privados no que dizia respeito à educação, e aqui estavam perante um 

compromisso que, no momento em que foi assumido, tinham reconhecido e tinham também dado esse 

papel ao Governo pelo facto de o mesmo ter assumido esse compromisso, mas o posicionamento ia 

mudando enquanto os processos estavam a decorrer.  ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Recordou que ainda há pouco tempo tinham tido que mudar de estratégia e tomar algumas 

posições de força relativamente à concessão do Cabo de Espichel em que tinham dito que em termos 

negociais o que interessava era tomar outra posição na AMS, e aqui também estavam com a perspetiva 

de que na defesa da população do Concelho era importante relembrar a um dos parceiros deste acordo 

que tinha assumido um compromisso e que de facto era importante cumprir os compromissos 

assumidos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que havia a necessidade de que a obra se realizasse para servir melhor a população 

estudantil do Concelho, mas por outro lado, indo de encontro à situação de crise e de pandemia que se 

vivia, estavam a falar de um investimento e uma obra que envolvia um conjunto de pessoas que estavam 

a trabalhar, estando a viver um grande arrefecimento económico, e era importante que não se 

contribuísse mais para que esse arrefecimento se verifica-se, assim como era importante que os 

investimentos que estavam em curso continuassem a decorrer para que não afundassem ainda mais a 

situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Nesse sentido, e considerando que os 4 milhões de euros ultrapassavam os 2,8 milhões de euros 

considerava que a frase não estava errada, mas a bem de aumentar o rigor consideravam que essa 

correção ao valor faria todo o sentido. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em relação aos sinónimos da palavra “clamar” disse que era uma conversa que não queria ter 

neste momento e consideravam que estava bem assim e que iriam manter. -------------------------------------- 

 ---------- Solicitou a palavra o Presidente da CMS que começou por cumprimentar todos os presentes e 

dizer que o próprio título da moção devia ser: “Pelo cumprimento do compromisso financeiro Ampliação 

e Reabilitação da Escola Navegador Rodrigues Soromenho”, porque se o que passasse na mensagem 

fosse apenas o cumprimento do compromisso financeiro, ninguém saberia se devia à escola, se devia de 

uma obra ou se devia de programas educativos. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que neste momento a estimativa entre aquilo que tinha sido a adjudicação da primeira 

fase e aquilo que era o projeto de execução, que com certeza iria ter revisão de preços, neste momento 

era de 4, 2 milhões de euros, e pelas contas assumiam que no final desta operação, entre os projetos, a 
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aquisição de solo confinante que tinha sido necessário para a ampliação da escola, e a cedência dos 

terrenos anteriores, esta operação iria custar ao Município cerca de 5 milhões de euros. --------------------- 

 ----------  Sugeriu que no ponto n.º 1 da parte deliberativa, se clarificasse que o cumprimento do 

compromisso de financiamento era de 3 milhões de euros. Havia um acordo firmado de 3 milhões de 

euros, e para ficar claro devia-se manifestar a insatisfação pela falta de cumprimento do compromisso de 

financiamento até 3 milhões de euros da obra de requalificação e ampliação da Escola Navegador 

Rodrigues Soromenho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Saudou em seguida o GM do PS pela apresentação desta moção e referiu que já tinham havido 

outras ocasiões com dificuldade em assumir quando os partidos em exercício de funções autárquicas são 

os mesmos partidos em exercício de funções executivas Governamentais.  --------------------------------------- 

 ---------- Referiu que às vezes fazia-se uma leitura e um entendimento, e pelo caminho da narrativa que 

tinha ouvido para uma inversão total dos papéis, aqui não havia um compromisso do Governo com o 

Município para financiar uma obra do Município. Parecia que a Câmara é que tinha que realizar uma obra 

e felicitavam o Governo por ter aceitado comparticipar uma obra que era da sua responsabilidade. ------- 

 ---------- Disse que a CMS já tinha demonstrado que sabia estar ao lado das populações. Olhando para 

aquilo que eram os investimentos preponderantes, muitos deles até reivindicando e arranjando soluções, 

era valorizar e tentar arranjar soluções mesmo que isso prejudicasse efetivamente o exercício das 

competências do próprio município. E só nessas 3 operações (Unidade de Saúde de Sesimbra, Escola 

Navegador Rodrigues Soromenho e o Tribunal) garantidamente que o município, do seu orçamento, iria 

colocar quase 5 milhões de euros para além daquilo que era a comparticipação que o Estado iria dar ao 

Município para fazer a obra da sua própria responsabilidade. Isso era também assumir em termos 

presentes que muitas vezes quando “discutiam” de uma forma frontal e aberta as dificuldades que o 

Município tinha depois para dar resposta às suas próprias competências. ----------------------------------------- 

 ---------- Referiu que há uns tempos atrás e até recentemente com a assinatura do protocolo para a 

elaboração do projeto e a concretização do Posto Territorial da GNR na Quinta do Conde, não se podendo 

queixar da relação que tinham vindo a manter com o Governo atual, a verdade era que a efetiva 

concretização daquilo que acordavam era muito deficitária. Explicou que o Tribunal de Sesimbra tinha o 

projeto de execução entregue desde maio de 2019 e não havia portaria de extensão de encargos, e a 

Unidade de Saúde de Sesimbra, que se tudo corresse bem para o próximo mês já estaria em obra, não 

havia portaria de extensão de encargos. Também a própria obra que tinha sido negociada com o 

município e com a Associação Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS LVT), muito entroncada 
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naquilo que tinha sido o esforço financeiro do município para a realização da Unidade de Saúde Familiar 

de Sesimbra, que era a nova USF da Quinta do Conde com a candidatura aprovada, a própria ARS LVT 

aguardava pela aprovação da Portaria de Extensão de Encargos para poder lançar o procedimento. ------- 

 ---------- Por fim, disse que isto não era uma questão política do Partido “A”, “B” ou “C” mas efetivamente 

tinha que haver numa próxima sessão da AMS uma moção repartida por todas as forças politicas 

relativamente a essas matérias porque corriam o risco de nenhuma se concretizar por não existir as 

portarias de extensão de encargos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS perguntou se o GM aceitava as sugestões de alteração. ------------------------- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias disse que concordava com a alteração do título da Moção para: “Pelo 

cumprimento do compromisso financeiro da Requalificação e Ampliação da Escola Navegador Rodrigues 

Soromenho”, bem como a substituição do valor indicado para 4,2 milhões de euros e também no 1.º 

ponto da parte deliberativa, onde se lia: “Manifestar ao Governo a sua insatisfação com a falta de 

cumprimento do compromisso de financiamento da obra de requalificação e ampliação da Escola 

Navegador Rodrigues Soromenho”, que se passasse a ler: “Manifestar ao Governo a sua insatisfação com 

a falta de cumprimento do compromisso de financiamento, até 3 milhões de euros, da obra de 

requalificação e ampliação da Escola Navegador Rodrigues Soromenho” ------------------------------------------ 

 ---------- De seguida, colocada à votação, foi aprovada por unanimidade a Moção com o título: ““Pelo 

cumprimento do compromisso financeiro da Requalificação e Ampliação da Escola Navegador 

Rodrigues Soromenho” cujo texto a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------- 

 ---------- “A Educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. No caso concreto 

de Portugal, a Escola Pública é uma garantia para a igualdade de oportunidades e para o 

aprofundamento da liberdade e da democracia, conquistadas em 25 de abril de 1974. ------------------------ 

 ---------- Reconhecendo que a qualidade da Escola Pública e da educação no geral estão intimamente 

ligadas às condições de funcionamento das nossas escolas, incluindo as respetivas infraestruturas, torna-

se fundamental garantir as condições adequadas àqueles que nela estudam e que nela trabalham, dando-

lhes assim possibilidade de desenvolver todo o seu potencial.  --------------------------------------------------------- 

 ---------- A requalificação e ampliação da Escola Navegador Rodrigues Soromenho, localizada na freguesia 

de Santiago, foi um investimento esperado durante muito tempo pela população do concelho de Sesimbra 

e pela respetiva comunidade escolar, que se vê agora concretizada e que ascende a um valor que 

ultrapassa 4.2 milhões de Euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A efetivação desta intervenção apenas foi possível através de um acordo entre o Governo e a 
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Câmara Municipal de Sesimbra, assumindo esta última a disponibilidade de garantir parte do encargo 

financeiro, suportando o custo do projeto de execução e do terreno para a expansão, assumindo-se 

também como dono de obra, com responsabilidade pelo lançamento e gestão do procedimento de 

contratação pública da empreitada e acompanhamento da sua execução. ---------------------------------------- 

 ---------- Encontrando-se a empreitada atualmente em curso, verifica-se que a Câmara Municipal de 

Sesimbra tem cumprido o seu compromisso e, no sentido de evitar uma interrupção dos trabalhos e 

respetivas consequências, tem suportado todos os encargos financeiros que advêm da prossecução da 

empreitada, vendo consecutivamente adiado o cumprimento do compromisso do Governo em realizar as 

transferências das verbas que lhe cabem. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Refira-se que o esforço financeiro exigido à Câmara Municipal de Sesimbra para o cumprimento 

de obrigações contratuais em que se substituiu ao Estado Português, para além de custos acrescidos de 

financiamento, poderão levar à impossibilidade de realização de outros investimentos essenciais à 

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

 ---------- Face ao exposto, a Assembleia Municipal de Sesimbra vem por este meio: ------------------------------ 

 ---------- 1.Manifestar ao Governo a sua insatisfação com a falta de cumprimento do compromisso de 

financiamento até 3 milhões de euros, da obra de requalificação e ampliação da Escola Navegador 

Rodrigues Soromenho; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 2.Clamar para que seja publicada a portaria de Extensão de Encargos que permitirá realizar a 

transferência das verbas em falta para o município. ---------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Gabinete do Sr. Primeiro-ministro; Gabinete do Sr. Ministro da Educação; Gabinete do Sr. Ministro 

das Finanças; Câmara Municipal de Sesimbra; Junta de Freguesia de Santiago; Agrupamento de Escolas 

Rodrigues Soromenho; Órgãos de comunicação social local e regional.” -------------------------------------------- 

 ---------- Dando continuidade ao PAOD, a Presidente cedeu a palavra ao Deputado Lobo da Silva para que 

este fizesse o enquadramento da Recomendação à Câmara Municipal subordinada ao título “Instalação 

de Postos de Carregamento para Viaturas Elétricas”. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que estavam disponíveis para fazer qualquer justificação da 

apresentação da recomendação, mas a mesma era bem clara e bem explícita. ----------------------------------- 

 ---------- Solicitando a palavra a Deputada Sandra Carvalho, esta disse que o GM da CDU iria votar 

favoravelmente a esta proposta uma vez que já tinha sido referido algumas vezes pelo Presidente da 

CMS, que a Câmara tinha um propósito nesse sentido e um concurso previsto no sentido de ter postos de 
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carregamento elétricos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio o Deputado Miguel Ribeiro que disse que esta recomendação parecia bastante viável 

em termos daquilo que a mesma sugeria, mas tinham algumas dúvidas relativamente àquilo que era a 

implementação dos carros elétricos no Concelho de Sesimbra. Perguntou se podiam ter alguns dados 

relativamente a essa matéria porque como todos sabiam, os carros elétricos continuavam a ser veículos 

bastante caros e por isso é que se dizia frequentemente que o acesso aos carros elétricos não estava 

ainda suficientemente democratizada. Acrescentou que não colocavam em causa a necessidade de haver 

postos próprios para abastecimento de energia elétrica, mas ficava a dúvida se existia para já a 

necessidade premente para esse tipo de iniciativa, e daí os tais elementos a que gostariam de ter acesso 

relativamente ao número de condutores em Sesimbra que optavam por esse meio de transporte, em 

virtude dos preços ainda primitivos desse tipo de automóveis. -------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Paulo Caetano, que após cumprimentar todos os presentes 

disse que era relativamente indiscutível o acordo generalizado da maior parte das pessoas a nível 

nacional para a importância de se apostar nas energias renováveis e em todas as tecnologias que 

pudessem ajudar a descarbonizar a economia. Referiu que tinha sido aprovado um documento do Partido 

Ecologista “Os Verdes” para que a própria CMS apostasse na substituição gradual da frota de veículos do 

município, o que fazia algum sentido. De qualquer forma, considerava estas questões dos veículos 

elétricos e dos benefícios que traziam muito discutível, e não colocando em causa esta recomendação em 

particular, o texto não concretizava plenamente o título da recomendação porque referia, no penúltimo 

paragrafo, que para a criação desses postos de carregamento era essencial o envolvimento ca Câmara, 

mas depois o último parágrafo não concretizava claramente a recomendação de ser o próprio município a 

instalar ou a promover a instalação de postos de carregamento. Sugeriu que o ultimo parágrafo da 

recomendação fosse alterado para que o título fosse concretizado no texto.   ------------------------------------ 

 ---------- Por fim, disse que havia muitas questões ligadas à discussão sobre se os veículos elétricos eram 

de facto a solução para todos os problemas e para o combate às alterações climáticas. Não estava a 

querer entrar em opiniões radicais que negavam a própria existência das alterações climáticas, mas de 

qualquer maneira tinham de ter uma posição bastante mais abrangente. Perguntou se a médio-curto 

prazo alguma das bancadas presentes apresentasse uma moção a favor da exploração mineira de lítio se 

votariam todos a favor também, em coerência com a aprovação unanime que previa desta 

recomendação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio o Deputado Álvaro Monteiro que disse que sem querer de forma alguma entrar em 
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confronto com o Deputado Miguel Ribeiro, se instalassem postos de carregamento na Vila de Sesimbra 

não seria exclusivamente para estar a servir os seus condutores, porque mesmo que não fossem uma 

localidade com o peso turístico que tinham, quem lá passasse, ao fim de 300 ou 400 quilómetros ia ter de 

recarregar o carro, e o que estariam a prestar era também um serviço publico que só traria benefícios. 

Acrescentou se alguém soubesse que podia ir a Sesimbra porque tinha oportunidade de recarregar o 

carro certamente que em vez de ir para outro lado qualquer iria para Sesimbra. Seria assim mais um fator 

de desenvolvimento e interesse local que estava em jogo, não podiam contar só com os carros da 

população local. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado João Valente que sugeriu que se alterasse o titulo da Moção 

para: “Instalação de Postos de Carregamento para Viaturas Elétricas”, porque assim ficaria mais 

abrangente. Acrescentou que os carregadores serviam para motas, scooters e toda a mobilidade suave 

para esse tipo de postos de carregamento. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, perguntou quantos postos existiam no Concelho de Sesimbra e quantos carros 

operavam, dentro da CMS, ao serviço da Autarquia. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio novamente o Deputado Paulo Caetano, que disse que acrescentaria àquilo que tinha 

sido referido pela Bancada da CDU, que o facto de haver um maior número de postos de carregamento 

de veículos elétricos era um incentivo para que pudessem haver mais veículos elétricos, e nessa 

conformidade, esta recomendação fazia todo o sentido. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em relação à sugestão de alteração do último paragrafo, disse que basicamente acrescentaria o 

título no mesmo, passando a ler-se: “Assim, a Assembleia Municipal reunida a 25 de Setembro de 2020, 

vem recomendar à Camara Municipal a instalação de postos de carregamento para veículos elétricos no 

quadro das políticas municipais para uso de tecnologias amigas do ambiente de modo a combater as 

alterações climáticas.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado João Rodrigues, que cumprimentou todos os presentes e 

disse que na ultima reunião da Comissão de Líderes, onde tinha estado presente em substituição do 

Deputado Miguel Ribeiro, tinha referido que faltava um ano para terminar este mandato e também que 

estavam numa situação de pandemia e que tinham de tomar precauções, mas também tinham que ter o 

cuidado de arranjar uma forma de os Deputados Municipais intervirem. Acrescentou que era 

coordenador da Comissão de Administração e Finanças, e naturalmente que em matérias financeiras que 

tinham sido apreciadas no seio da comissão, teria de intervir. Acrescentou que havia duas situações, ou 

era ouvido e transgredia as regras da Direção Geral de Saúde (DGS) ou então não falava. --------------------- 
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 ---------- Disse também que havia um período inicial da pandemia, que era um período de adaptação em 

que todos eram compreensivos, mas não fazia sentido que passados 6 meses ou um ano ainda 

estivessem a decidir quem podia e quem não podia falar. Ou ficavam sentados só a ouvir os outros a 

falar, e ninguém podia adivinhar quais seriam os temas ou intervenções que suscitariam interesse de 

intervenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, disse que sabiam as dificuldades que existiam e até então tinham sido compreensivos, 

mas deixava o apelo para que em termos técnicos e dentro do possível todas as pessoas pudessem falar 

dentro desta Assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS disse que já tinha ficado esclarecido na reunião da Comissão de Líderes que 

não havia capacidade técnica para irem muito além na distribuição dos microfones nesta sala, e 

independentemente de já ter passado um período de 6 meses, as ultimas 4 sessões tinham funcionado 

desta forma. Acrescentou que o GM do MSU tinha dois elementos e um microfone, e o GM do PS 

também tinha reservado apenas os microfones que estavam distribuídos na mesma dimensão, bem como 

o GM da CDU, e daí o apelo para que todos definissem previamente quem iria intervir. Acrescentou que 

não estava em causa as matérias que diziam respeito à Comissão da qual o Deputado era Coordenador. 

Isto tratava-se de facto de compreenderem que havia um processo técnico sobre o qual não podiam 

transpor porque não era possível a distribuição de 24 microfones. --------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado João Rodrigues disse que não queria ser privilegiado nesta Assembleia como era 

evidente, mas como Coordenador de uma Comissão estava impossibilitado de intervir nas sessões, ou 

caso contrário não intervinha o Líder da Bancada. ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A Presidente disse que abordariam esta matéria num outro ponto e acrescentou que a mesma 

era também da coresponsabilização dos líderes de bancada da AMS, e por esse motivo é que reuniam e 

definiam formas de atuar, e era nessa dimensão que tinham de continuar a trabalhar. ------------------------ 

 ---------- De seguida, perguntou ao Deputado Lobo da Silva se havia algum inconveniente na aceitação das 

propostas sugeridas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que o GM do PSD concordava com todas as sugestões 

apresentadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Foi cedida a palavra ao Presidente da CMS, que disse que a Câmara acompanhava esta 

recomendação e informou que os Vereadores do PS já tinham apresentado uma recomendação para que 

até em licenciamentos de instalações de superfícies comerciais pudesse ser promovido e incentivado que 

essas mesmas superfícies pudessem colocar também postos de carregamento para viaturas elétricas. --- 
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 ---------- Referiu que neste momento só havia um posto de carregamento no Concelho que tinha sido 

colocado por via de fundos comunitários através da Mobi.e, que era a entidade que fazia a gestão dessa 

matéria a nível nacional. Infelizmente, o posto ainda não tinha a “baixada” ligada porque a Mobi.e não 

tinha pedido a baixada à empresa fornecedora. Acrescentou que estava previsto colocar outros postos ao 

abrigo de um protocolo com a ENA- Agência de Energia e Ambiente da Arrábida, e a questão de fundo era 

que estavam a preparar um concurso de concessão. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que já tinham tido várias propostas de vários operadores para colocar postos de 

carregamento elétrico no Concelho. O Regulamento de ocupação de espaço público não permitia que 

cedessem espaços gratuitamente para essa operação, e a Divisão de Assuntos Jurídicos entendia que face 

ao mercado, iria ser liberalizado até pela Mobi.e e que os postos da mesma iriam ser concessionados às 

empresas vencedoras dos concursos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que o que estavam a preparar era um concurso de concessão com um conjunto de lugares 

pré determinados, não podia ser qualquer lugar porque tinha de estar perto de uma zona onde existisse 

energia elétrica, e estimava-se que fosse por lotes. Acrescentou que estavam também, mesmo com essas 

condicionantes, a negociar com as superfícies comerciais existentes no sentido de os incentivar, e eles 

sim podiam autorizar que um operador privado pudesse lá colocar sem qualquer custo e sem qualquer 

problema do ponto de vista daquilo que era uma concessão pública e a concorrência que devia existir 

numa concessão de espaço publico, e aparentemente teriam boas novidades em breve. --------------------- 

 ---------- Disse também que havia alguns hotéis que já tinham o posto, nomeadamente o Hotel do Mar, o 

Sana Hotel e o Four Points by Shereton previa também a instalação de um no seu estacionamento. ------- 

 ---------- Por fim, disse que achava que esta era uma grande aposta que tinha de se fazer o mais 

rapidamente possível.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Vereador Sérgio Marcelino que cumprimentou todos os presentes e 

disse, relativamente à intervenção do Deputado Paulo Caetano, que o Lítio não era a resposta para tudo. 

Neste momento, o facto de uma viatura ser elétrica não significava que era movimentada por baterias de 

lítio, as mesmas podiam ser de chumbo, de plástico como as que conheciam do tempo dos pais e dos 

avós ou pilhas de hidrogénio. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que no âmbito do plano que existia neste momento, que já tinha sido falado aqui algumas 

vezes, estranhava que o mesmo não fosse mencionado neste documento. Explicou que havia um plano 

de mobilidade elétrica para o Território Arrábida, nomeadamente Palmela, Sesimbra e Setúbal. 

Acrescentou a ENA estava a desenvolver um projeto onde estavam os técnicos municipais que tinham 
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conhecimentos e que estavam vocacionados para estas questões. Para além dos técnicos estava também 

a Mobi.e, a própria EDP que tinha ficado com a gestão da própria rede, o que fazia todo o sentido uma 

vez que era a entidade distribuidora.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que esse plano de mobilidade elétrica do Território Arrábida englobava tudo o que o 

Presidente da Câmara havia referido, mesmo entidades e hotéis que quisessem colocar nos seus 

estacionamentos um posto de carregamento por iniciativa própria, e assim ficar a fazer parte da rede 

intermunicipal que seria feita.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que neste momento tinham um único posto na Avenida da Liberdade, que tinha vindo a ter 

uma serie de problemas relacionados com intrigas que tinham ficado determinadas agora, como a 

questão de quem é que fornecia, se era a EDP ou a Mobi.e, mas muito brevemente o posto seria ligado. 

 ---------- Relativamente às viaturas elétricas da Câmara, disse que não tinham muitas mas tinham na 

Divisão de Ambiente Urbano algumas viaturas elétricas que estavam a funcionar e que tinham sido uma 

boa aposta. Acrescentou que eram viaturas que do ponto de vista económico ainda não eram as mais 

“apetecíveis” e tendo em conta àquilo que o Município tinha de dar resposta, não podiam adquirir a 

quantidade de gostariam. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Concluiu dizendo que existia de facto um projeto intermunicipal do qual a CM fazia parte e estava 

empenhada no mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Sérgio Faias que relativamente à recomendação, disse que 

abordava a questão económica, e julgava que talvez fosse importante referir primeiro a questão 

ambiental e depois a questão económica. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que já se tinha falado ali sobre várias questões técnicas da mobilidade elétrica e deviam 

acima de tudo olhar para a realidade do Concelho. De facto era importante que houvesse carregadores 

públicos de uma rede pública de carregamento que permitisse servir principalmente aqueles que 

visitavam o Concelho, mas para aqueles que aqui viviam, e olhando de facto para a realidade do 

urbanismo em que grande parte do território era ocupado com moradias unifamiliares, a questão dos 

postos públicos não seria tão premente. Por isso é que queria valorizar a proposta que os Vereadores do 

PS tinham apresentado à Câmara para que na fase de licenciamento urbanístico se impusesse como 

condicionante que houvesse uma instalação pré estabelecida para carregamento de viatura elétricas, pois 

esse era um fator muito essencial olhando para a realidade do Concelho. ----------------------------------------- 

 ---------- De seguida, colocada à votação, foi aprovada por unanimidade a Recomendação à Câmara 
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Municipal subordinada ao título “Instalação de Postos de Carregamento para Viaturas Elétricas” cujo 

conteúdo é o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “A mobilidade elétrica é um importante contributo para a mobilidade sustentável e para o 

aumento da eficiência energética no transporte. Espera-se que este contributo seja cada vez maior, à 

medida que a autonomia dos veículos elétricos aumenta e, por conseguinte, um número crescente de 

utilizadores adira a esta nova forma. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Contudo, uma das vantagens destes automóveis é o facto de a eletricidade ser mais económica 

que o combustível. Isto significa que utilizar uma viatura elétrica acaba por ser mais rentável que utilizar 

um carro a combustão e muito menos poluente em termos de meio ambiente. ----------------------------------- 

 ---------- O carregamento normal em postos públicos era gratuito, sendo apenas cobrado o carregamento 

em postos rápidos. O objetivo era potenciar a compra e utilização de veículos elétricos.  ---------------------- 

 ---------- O Governo central planeia dar mais incentivos para os portugueses comprarem carros elétricos. 

Mas o País terá de investir mais em cada ano para que Portugal seja neutro em carbono até 2050. -------- 

 ---------- Queremos despertar a população para este desafio feito à escala mundial para salvar o planeta.  

Para isso é necessário reduzir as emissões de carbono, sendo este o nosso contributo para a chamada 

descarbonização da economia. Mas o nosso Concelho é bastante deficitário nas duas vertentes. ----------- 

 ---------- Para a criação destes postos de carregamento é essencial a colaboração e o envolvimento da 

Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim, a Assembleia Municipal reunida a 25 de Setembro de 2020, vem recomendar à Camara 

Municipal que contemple no quadro das políticas municipais ambientais, a instalação de postos de 

carregamento para viaturas elétricas e o uso de tecnologias amigas do ambiente, de modo a combater as 

alterações climáticas e ajudar a consolidar a qualidade do ambiente urbano e do espaço público.”--------- 

 ---------- Dando continuidade ao PAOD, a Presidente da AMS cedeu a palavra ao Deputado Miguel Ribeiro 

para que fizesse a apresentação da Recomendação à Câmara Municipal com o título “Criação de locais 

para depósito de resíduos de pequenas obras e de jardim”. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Miguel Ribeiro disse que a Recomendação era muito clara e explicou que o que se 

pretendia era encontrar soluções que permitissem facilitar a vida dos munícipes que tivessem pequenas 

obras em casa ou pequenos trabalhos ao nível do jardim que implicassem a produção de pequenos 

resíduos, e que pudessem ter um acesso mais direto a locais onde pudessem fazer o depósito desses 

resíduos. Essa opção funcionaria “a par e passo” daquelas que já existiam. --------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que esperavam contributos dos restantes grupos municipais no sentido de 
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enriquecer o texto da recomendação. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio em seguida o Deputado João Valente que começou por sugerir que no 3.º paragrafo da 

recomendação, onde se lia: “Verifica-se, com maior frequência do que seria desejável, a colocação por 

parte de alguns munícipes de pequenas quantidades de resíduos de construção…” se passasse a ler: 

“Verifica-se, com maior frequência do que seria desejável, a colocação por parte de alguns munícipes e 

não munícipes de pequenas quantidades de resíduos de construção e as pequenas entre coimas”. --------- 

 ---------- Relativamente ao 4.º parágrafo, onde se lia: “Em termos de opções existentes, os munícipes 

podem proceder ao depósito desses resíduos, a título gratuito”, perguntou se eram munícipes ou 

empresas de construção devido à quantidade proposta para ser despejadas em aterro, pois não era um 

cidadão comum que despejaria 1 tonelada num dia ou 4 num mês. Acrescentou que tudo isso tinha 

custos. - Referiu que já eram conhecidos os serviços prestados pela CMS, nomeadamente os sacos comuns 

de entulho que viam espalhados pelo Concelho com 1 metro cúbico, e muitas vezes esses sacos cheios de 

entulho tinham mais de mil quilos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, sugeriu que a recomendação baixasse à respetiva Comissão para ser melhorada. --------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Paulo Caetano que disse que julgava que a Câmara tinha 

melhores condições para responder sobre esta recomendação do que qualquer outra pessoa ali presente, 

porque o que era proposto no documento, não colocando em causa os propósitos e a boa iniciativa do 

mesmo, não era assim tão fácil de resolver como aparentava até porque os resíduos de demolição de 

construção tinham de ter um determinado tipo de encaminhamento para destino final que não o dos 

resíduos sólidos urbanos e isso podia não depender diretamente do município mas sim de operadores 

privados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse também que não sabia se não haveria já algo idêntico instalado no município porque na 

Carrasqueira, por exemplo, havia a possibilidade de ir entregar algumas quantidades de resíduos, entre 

os quais restos de construção e demolição. Acrescentou que tinha algumas hesitações pessoais em 

relação a esta matéria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Relativamente ao texto da recomendação, no 1.º parágrafo, onde referia 90 toneladas de 

resíduos urbanos emanadas do município de Sesimbra, disse que esses números mereciam alguma 

reflexão porque estavam a falar de um Concelho com 50 mil habitantes, e se esses números estivessem 

corretos estariam a falar de uma produção 1.8 quilos por dia de resíduos sólidos urbanos, o que era uma 

imensidão. A média nacional não chegava a 1.4 quilos por dia, e partindo do princípio que os números 

estivessem corretos, julgava que essa produção de resíduos sólidos urbanos não era exclusiva dos 
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habitantes do Concelho, seria obviamente produzida pelo incremento enorme que tinham de residências 

de 2.ª habitação, entre outros. Mas isso levava a fazer outra consideração, porque se os números de 

recolha seletiva do Concelho fossem tão positivos como isso, eventualmente se essa recolha seletiva 

beneficiava também do facto de haver mais do que 50 mil habitantes e muito mais gente a produzir e a 

separar resíduos em casa e a contribuir para a recolha seletiva, eventualmente os números exclusivos dos 

50 mil habitantes do município a contribuir para a recolha podiam não ser tão positivos como pareciam, e 

por esse motivo julgava que os números referidos no documento mereciam alguma reflexão, até porque 

quando se tinha a sensação de estarem num patamar ótimo, sem se olhar para as coisas com toda a 

tenção, provavelmente podiam estar a desvalorizar melhorias ou outras iniciativas que podiam ser feitas 

para verdadeiramente se mudar os números. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Interveio em seguida a Deputada Sónia Lopes que após cumprimentar todos os presentes, 

relativamente ao 3.º parágrafo da Recomendação, onde referia os “centros de recolha”, informou que já 

existiam os “Remove” espalhados pelo Concelho para o depósito de resíduos de jardins e de pequenas 

obras. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Miguel Ribeiro que disse que achava que estavam a sair um 

bocadinho do tema e acrescentou que o “Remove” dizia respeito a resíduos relacionados com monos e 

verdes.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente aos números de toneladas de resíduos urbanos referidos, disse que esses números 

tinham sido obtidos no próprio site da CMS, e só tinha querido mencionar as opções que existiam em 

termos de depósito de resíduos. O que se pretendia salientar era a necessidade de haver centros de 

depósito para resíduos de pequenas obras e também de alguns trabalhos que fossem feitos ao nível de 

jardim que implicassem também alguns resíduos de pequena dimensão. ------------------------------------------ 

 ---------- Por fim, disse que o se recomenda à Câmara era que a mesma ponderasse a criação desses locais 

ou centros de depósito. Acrescentou que esta sugestão era para facilitar a vida dos munícipes e não 

munícipes, como havia referido o Deputado João Valente e também o Deputado Paulo Caetano, 

especialmente em época de verão quando havia muitos visitantes e pessoas com 2ª habitação que 

também contribuíam para estas taxas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------   Foi cedida a palavra ao Deputado Lobo da Silva, que começou por dizer que percebiam o 

contexto da recomendação mas o Concelho já dispunha de sítios para os munícipes colocarem os monos 

e os resíduos de pequenas obras. Perguntou o que é que entendiam por “pequenas obras” porque o 

conceito podia ser diferente de pessoa para pessoa. --------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Disse também que o que tinham de ver era a forma como estava tudo a ser articulado. Julgava 

ser vantajoso colocar-se mais locais para o depósito de resíduos, mas tinha que se fazer uma análise 

sobre se o modelo, divulgação que a Câmara estava a fazer dos pontos de depósito que estava a ser 

utilizado servia ou não servia e o que é se podia melhorar. Também tinha que se ver em termos de 

fiscalização porque de facto era impossível manter este Concelho limpo se as pessoas não tivessem 

educação porque não se respeitavam a si próprios nem aos outros. ------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que já tinha passado por diversas “artérias” neste Concelho, mas mais na Quinta do 

Conde, e via que uma rua que era limpa num dia, passado um dia ou dois já estava com colchões, sanitas, 

comodas, guarda-roupas, entre outros. Depois de a Câmara se ter esforçado, não percebia porque é que 

as pessoas faziam isso em vez de ligar para a Câmara a solicitar a recolha dos resíduos. ----------------------- 

 ---------- Disse que compreendia que podiam ser colocados mais sítios para depósito mas tinham era que 

passar a mensagem de que isso tinha que ser feito, e isso é que era a busílis da questão, porque as 

pessoas iam continuar a fazer o mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Concluiu dizendo que tinham de ver que tipo de fiscalização é que estava a ser feita e onde é que 

podiam melhorar em termos de divulgação, como por exemplo em destaque na fatura da água, com uma 

mensagem que indicasse que havia coimas em caso de incumprimento e também publicitar a pessoa 

incumpridora para que as pessoas passassem a ter mais cuidado. A recomendação tinha de ser mais 

enriquecida, porque desta forma não podiam estar de acordo. ------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio a Deputada Sandra Carvalho que disse que existia uma estratégia, ou seja, a Câmara 

tinha 3 depósitos dos Remove, um em cada freguesia, onde os resíduos dos verdes, ou de jardinagem, 

podiam ser depositados gratuitamente sem qualquer tipo de questões.  ------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente aos resíduos de construção e demolição (RCD), disse que havia um saco de 1 

metro cubico que podia ser requisitado no Balcão Único de Serviços (BUS), e podiam ser cedidos até 3 

sacos por cada contrato de fornecimento de água. Acrescentou que 3 metros cúbicos de resíduos de 

construção e demolição já era uma quantidade muito apreciável que em muitas situações excedia ou 

ficava muito próximo do limite que era invocado no documento utilizado no Município de Palmela. ------- 

 ---------- Referiu que, sobre os Remove, tinha sido feita uma publicitação e sensibilização que tinha 

refletido num número crescente de depósitos nesses locais. Isto requeria algum tempo para que as 

pessoas maturassem e começassem a readquirir hábitos. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que a estratégia que existia neste momento no Município de Sesimbra era adequada e a 

questão da fiscalização não era fácil porque muitos RCD’S eram colocados sem se saber de onde vinham e 
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era muito complicado para a fiscalização conseguir identificar o resíduo à construção a que o mesmo dizia 

respeito e consequentemente ao seu proprietário. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse também que havia um número para o qual se podia ligar para a recolha de monos caso não 

houvesse a possibilidade de os transportar para os Remove. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, disse que se quisessem ter um documento mais concreto, com dados mais fiáveis e mais 

adequado àquilo que devia ser a prática do cidadão relativamente ao depósito dessas matérias, 

considerava que a solução seria baixar o documento à respetiva comissão. --------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Presidente da CMS que começou por dizer que não havia nenhuma 

recomendação da DGS que dissesse que se o microfone não fosse desinfetado entre as intervenções que 

não podia ser utilizado por outros intervenientes. Mesmo hoje, em situação de pandemia, isso acontecia 

em várias Assembleias. Acrescentou que achava que não se devia de cortar a palavra a ninguém porque 

podia interferir no quadro do debate que era colocado e ninguém sabia o que seria colocado ao longo da 

sessão.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à Recomendação, disse que tinham tido, entre janeiro e agosto deste ano, 18.798 

toneladas de resíduos sólidos urbanos recolhidos no Concelho, um aumento de 12% comparativamente 

ao período homólogo de 2019. Acrescentou que em 2019 tinham recolhido 16.290 toneladas, em 2018 

16.704 e em 2019 16.815. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse também que nos monos, que era um dos principais dramas que tinham e que não era 

inferior aos resíduos de construção e demolição, tinham passado também de 3.845 toneladas, de janeiro 

a agosto de 2019, para 6.948 toneladas de janeiro a agosto de 2020, o que significava que havia um 

aumento de 80%. Não havia uma ligação direta com aquilo que tinha sido a produção de resíduos 

normais que eram depositados devidamente nas estruturas que existiam. Acrescentou que no caso dos 

resíduos monos, em 2017 tinham 3.800 toneladas, em 2018 2.700 e em 2019 3.800 toneladas.  ------------ 

 ---------- Relativamente à recolha seletiva, disse que entre 2019 e 2020, também entre janeiro e agosto, 

tinha havido um aumento de cerca de 60%, ou seja, tinha existido um incremento da recolha seletiva 

entre 2019 e 2020 de mais de 60%. O papel e o cartão tinham representado 78% de aumento 

comparativamente a 2019, o vidro 40% e as embalagens e o plástico 68,34%. Os dados eram estes e não 

havia aqui uma relação que se conseguisse fazer efetivamente entre aquilo que era a presença de 2ª 

habitação ou do turismo, mas tinham os dados mensais e percebiam claramente que havia um impacto 

nos meses conhecidos tradicionalmente como os meses da época alta, mas não conseguiam fazer essa 

determinação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Referiu que os dados que tinham de recolha seletiva mantinha-os em Sesimbra 

independentemente da interpretação que quisessem fazer da linha da frente daquilo que era a recolha 

seletiva no quadro da Península de Setúbal e particularmente daqueles que trabalhavam diretamente 

com a Amarsul. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto à Recomendação em si, disse que parecia-lhe que a mesma não era clara e havia 

questões, como o Deputado Paulo Caetano havia referido, que não eram tão lineares assim. Do ponto de 

vista das soluções que existiam hoje, e que já tinham sido ali referidas, acrescentaria, para além do 

ecopark de Palmela da Amarsul, era possível no ecocentro da Carrasqueira, do Pinhal do Cabedal, deixar 

também um conjunto de resíduos até ao limite de 1 tonelada por dia, que depois seriam transportados 

pela Amarsul. Acrescentou que, do ponto de vista dos resíduos verdes, era possível, fosse por empresas, 

munícipes ou cidadãos particulares, depositar gratuitamente nos 3 Removes que existiam na Lagoa de 

Albufeira, no Zambujal e na Quinta do Conde, mas não podiam de facto depositar resíduos de construção 

e demolição. Tinham vindo a ter algumas discussões internas sobre essa matéria porque já tinha havido 

uma experiência, há uns “largos” anos atrás, em que a Câmara tinha colocado vários contentores 

espalhados pelo Concelho por forma a impedir que as pessoas deixassem os resíduos junto aos 

contentores e criassem todo aquele mau aspeto, e o que tinha acontecido com esses contentores era que 

as pessoas indiscriminadamente depositavam resíduos de construção e demolição, resíduos sólidos 

urbanos, entre outros. Ou seja, aquilo que seria a retirada desses resíduos e a sua separação tinha-se 

tornado completamente inviável e tinham começado a ser depósitos para tudo e mais alguma coisa. ----- 

 ---------- Disse ainda que não se podia colocar resíduos de construção e demolição em qualquer contentor. 

Numa obra isenta de controlo prévio era possível que as pessoas pudessem entregar os resíduos de 

construção e demolição, numa obra isenta de controlo prévio tinha que ter exatamente no seu 

licenciamento quem era a empresa, onde depositava, em que condições, em que dia, quem tinha 

recebido, que resíduos eram e a respetiva quantidade. Se fosse uma obra sujeita a licenciamento, fosse 

de demolição, de construção ou de reconstrução, tinha de ter do ponto de vista da fiscalização da 

Câmara, uma empresa própria para resolver o problema dos resíduos de construção e demolição, daí 

haver a possibilidade de entrega de sacos em locais cujas obras não eram sujeitas a controlo prévio. 

Exemplificou que se o Deputado Sérgio Faias quisesse ir fazer umas obras de remodelação a um quarto, 

era uma obra isenta de controlo prévio, portanto podia preencher um requerimento e a Câmara colocaria 

lá o saco e depois recolheria quando solicitado e não pagaria nada a mais para além do valor do saco. 
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Mas, se a obra tivesse licenciamento, a Câmara não autorizaria a colocação do saco porque os resíduos 

tinham de ser transportados de acordo com aquilo que estava definido no devido licenciamento.  ---------   

 ---------- Referiu que já tinham equacionado várias vezes, e isso não custaria nada, que os Remove 

pudessem ter sacos de 1 metro cubico, entre 7 a 9, para que as pessoas que fizessem pequenas obras 

pudessem depositar. O problema era que assim deixariam de saber se aqueles resíduos vinham de uma 

obra sujeita a controlo prévio. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto à questão da fiscalização, disse que a mesma era um problema, mas neste momento de 

facto só passaria pelo reforço de mais fiscais. Acrescentou que iam reforçando, mas ainda assim 

debatiam-se com um problema, porque, por exemplo, com esta nova plataforma havia cidadãos que se 

denunciassem através de fotografia, uma viatura a depositar resíduos ou algum mono ao lado de um 

contentor, a Câmara não tinha acesso aos dados do proprietário da viatura e a GNR não também não 

fornecia esses dados nem levantava o auto se não fossem em flagrante delito.  --------------------------------- 

 ---------- Sentiam-se impotentes quando um cidadão apresentava uma queixa com evidências e ainda 

assim não conseguiam atuar em conformidade. Explicou que neste momento havia uma dupla de fiscais 

com uma viatura que andava um dia inteiro de um lado para o outro em todo o Concelho a ver se 

“apanhava” alguém em flagrante delito. Apesar de já terem um conjunto de autos levantados e um 

conjunto de contraordenações emitidas era difícil porque era a mesma coisa que andar a GNR a ver se 

apanhava alguém a assaltar uma casa. Garantidamente que se largava monos com mais frequência do 

que se assaltava uma casa, mas não era muito diferente disso. ------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que deviam de continuar a apostar na informação e a incentivar, e referiu que tinha vindo 

também a funcionar bem o princípio da recolha porta-a-porta seletiva e de indiferenciados no Casal do 

Sapo, em Courelas da Brava e em parte da Boa Água na Quinta do Conde, e achava que devia de existir 

um alargamento dessa nova prática de recolha do lixo. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à fatura da água, disse que não conseguiam mexer muito nas mensagens 

transmitidas pela mesma porque havia um espaço específico para a transmissão das mensagens. Podiam 

era enviar um folheto juntamente com a fatura, como já tinham feito anteriormente, e com certeza que 

enviariam brevemente, até porque olhando para os números deste ano iriam ter algum reforço, 

particularmente na questão dos monos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Concluiu dizendo que isto tinha o reverso da medalha, porque tinham reforçado com viaturas e 

com pessoal mas como a capacidade de resposta era maior, as pessoas já não tinham tanto problema em 

deixar lá os resíduos porque sabiam que a câmara os podia recolher. ----------------------------------------------- 
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 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado Miguel Ribeiro, que disse que o Presidente da CM tinha 

acabado por ser bastante esclarecedor relativamente aos Remove e à permissão de depósito de resíduos 

de construção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que esta Recomendação era relativamente àqueles resíduos de obras que não careciam 

de licenciamento, como pequenas obras que não eram sujeitas a deliberação prévia da Câmara. ----------- 

 ---------- Por fim, disse que tinha ouvido com atenção o exposto por todos os intervenientes e não chocava 

que o documento baixasse à comissão respetiva no sentido de ser enriquecido de acordo com a realidade 

que tinham e para tentar gizar um plano para repensar no modelo que existia por forma a tornar os 

recursos mais eficientes, porque o sentido da recomendação era que a Câmara pudesse tomar medidas 

no sentido de proteger mais o ambiente e de facilitar a vida aos munícipes.  ------------------------------------- 

 ---------- De seguida, a Assembleia Municipal, Deliberou por unanimidade, com a concordância do Grupo 

Municipal proponente, baixar à Comissão de Planeamento, Ordenamento do Território e Ambiente, a 

Recomendação à Câmara Municipal com o título “Criação de locais para depósito de resíduos de 

pequenas obras e de jardim”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Dando continuidade aos trabalhos, a Presidente cedeu a apalavra ao Deputado José Guerra para 

que fizesse a apresentação da Recomendação à Câmara Municipal subordinada ao título “Adoção da 

tarifa social automática da água”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado José Guerra começou por explicar que esta Recomendação dizia respeito a tornar a 

transferência da tarifa social da água automática da mesma forma que a EDP tinha feito com a 

eletricidade, ou seja, em vez de o cidadão ter de se dirigir à CM para preencher e aprovar uma serie de 

documentos, bastava que fosse atingido um “x” de valor de rendimento anual para que fosse descontado 

diretamente na fatura da água. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Referiu que esta era uma questão mais premente nesta altura devido à crise que estavam a 

atravessar e acrescentou que ainda se lembrava de quando tinha sido implementada a tarifa social da 

água em Portugal, em 2009, no entanto na União Europeia havia Países que tinham aderido entre 2007 e 

2009.  -- Por fim, disse que as pessoas podiam ter vergonha de se dirigir aos serviços explicar a situação 

económica em que se encontravam. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Interveio o Deputado João Valente que disse que era conhecido que a CMS praticava a tarifa 

social da água, e o que incomodava neste documento era o mecanismo do “automatismo”, ou seja, no 

fundo era solicitado que fosse retirada mais uma das peças da autonomia da CMS em ter efetivamente 

um serviço à sua disposição. Portanto, este documento, neste tipo de automatismo, deixava algumas 
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duvidas sobre o que teria acontecido noutro tipo de abastecimentos e se os mesmos teriam sido assim 

tão automáticos ou se as famílias não teriam mesmo de demonstrar alguns resultados. ----------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Sérgio Faias que disse que não tinha percebido a questão 

sobre a autonomia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre a recomendação disse que gostava de reforçar a ideia que tinha sido transmitida pelo 

proponente de que a questão prendia-se com o facto de que existindo uma tarifa social sem acesso 

automático, e sendo essas tarifas sociais precisamente para ajudar algumas franjas da sociedade que 

viviam com maiores dificuldades, para além de sociais e económicas, também na falta de acesso a 

informação e com dificuldades em defender os seus direitos, as pessoas muitas vezes não podiam 

usufruir daqueles mecanismos que existiam e que permitiam de certa forma diminuir as dificuldades com 

que viviam.Acrescentou que o facto de se puder introduzir um mecanismo de automatismo sempre que 

as famílias reunissem as condições para que lhes fosse atribuída essa tarifa, faria mais sentido que fosse 

automático. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Perguntou se a CM estava na posse de toda a informação que lhe permitisse implementar esse 

mecanismo, e percebia que era mais fácil que fosse a pessoa a solicitar a atribuição da tarifa porque 

conseguia trazer os elementos que justificassem e que conseguissem comprovar essa possibilidade. No 

entanto, pelo facto de não ser automático, estavam nesta situação, porque normalmente eram as 

pessoas que mais precisavam que tinham menos condições e menos capacidade para ir precisamente 

mostrar o nível da capacidade. O que faltava era o acesso à informação para ativar o mecanismo.  -------- 

 ----------  Interveio a Presidente da AMS, para informar que o Deputado Sérgio Faias tinha sugerido que o 

1.º ponto da ordem de trabalhos: “1. Apreciação da Atividade Municipal” transitasse para a próxima 

sessão da AMS, dado o adiantado da hora e a necessidade da sessão encerrar os seus trabalhos na hora 

prevista no quadro legal e que todos os GM bem como o Presidente da CM não demonstraram nenhum 

inconveniente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que uma vez que havia acordo entre todos os participantes da Comissão de Líderes, a 

Atividade Municipal passaria então para a próxima sessão da AMS. ------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, foi cedida a palavra ao Deputado Lobo da Silva que disse que o PSD considerava que 

fazia sentido que continuasse a haver essa tarifa social, a questão que colocavam era se a Câmara tinha 

mecanismos para fazer o cruzamento desses dados, porque só com esse cruzamento de dados é que a 

CM poderia, de forma automática, aplicar a tarifa social ao munícipe. ---------------------------------------------- 

 ---------- Disse também que percebia que muitas vezes as pessoas tinham dificuldade em se deslocar à CM 
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por uma questão de princípio, mas não se opunham se a recolha de dados tivesse de continuar a ser feita 

desta forma, porque só com um cruzamento de dados é que poderia haver acesso a essa tarifa, se bem 

que muitas vezes, aqueles que apareciam com baixos rendimentos não eram aqueles que mais 

precisavam, e como todos sabiam, muitas vezes isso acontecia e depois as pessoas possuíam formas de 

riquezas que eram bem patentes e que sabiam muito bem como funcionava.  ----------------------------------- 

 ---------- Por fim, perguntou se a Autarquia tinha meios para o que se pretendia nesta Recomendação. --- 

 ---------- Interveio em seguida o Deputado Miguel Ribeiro, que disse que o MSU concordava efetivamente 

com a tarifa social, e a proposta apresentada era também digna de relevo, mas também concordavam 

que deviam de saber se havia condições para atribuir essa taxa de forma automática. ------------------------- 

 ---------- Tomou novamente da palavra o Deputado José Guerra que disse que as negociações do 

Orçamento de Estado Para 2017, tinham resultado na aprovação do Decreto-Lei n.º 147 de 2017, que 

tinha vindo possibilitar que a atribuição desse desconto passasse a dispensar pedido ou requerimento, 

obstante que para isso o município obtivesse informação sobre os potenciais beneficiários. ----------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Presidente da CMS, que começou por dizer que quer a nível pessoal quer 

ao nível do Município, não tinha nada a opor a esta recomendação porque a mesma fazia todo o sentido. 

A questão era que a recomendação estava enquadrada num Decreto-Lei que tinha surgido muito pela 

iniciativa do BE, e o mesmo até agora tinha apresentado a vários municípios a necessidade de se avançar 

para a tarifa social automática da água. Acrescentou que o Decreto dizia respeito à água e não aos 

resíduos e saneamento, não obstante de os municípios poderem, por iniciativa própria, estender esse 

método às outras duas vertentes dos serviços urbanos. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu que o problema neste momento prendia-se aos mecanismos. De facto, na Amadora, tinha 

sido aprovado pela Câmara uma recomendação e o facto de aderir, mas o problema era que não havia 

nenhum município no País desde 2017 que já tivesse a tarifa automática porque não havia mecanismos 

previstos e ainda concertados da forma como estava descrito no Decreto-Lei que permitisse aos próprios 

municípios terem acesso à informação. Acrescentou que havia uma isenção direta para quem tinha a 

pensão social de invalidez, pensão de velhice, rendimento social de inserção e abono de família com 

valores inferiores a “X”, e o rendimento também perdia capita do agregado familiar, cerca de 0,85% do 

salário mínimo nacional, o rendimento mínimo garantido. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que havia de facto um problema de autonomia porque o Decreto relevava para que fosse a 

Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL) a fornecer os dados aos municípios depois de uma 

informação fornecida à própria por parte da Autoridade Tributária e por parte do Instituto da Segurança 
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Social, coisa que não estava preparada em termos de mecanismos de informação. Era uma questão 

complexa e de melhor bom senso, sobretudo, mais da Autoridade Tributária do que do Instituto da 

Segurança Social, porque era mais fácil ceder informação relativamente aos cidadãos que estavam num 

conjunto de prestações sociais. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse também que no caso da eletricidade os dados também não eram fornecidos aos operadores 

e era a Direção Geral de Energia que indicava quem eram os contribuintes. Acrescentou que a Lei do 

Orçamento de Estado de 2017 e de 2018 tinha reforçado ainda mais a Autoridade Tributária a fornecer 

toda a informação disponível para que os municípios pudessem, inclusive, ponderar políticas fiscais com 

base naquilo que eram os seus impostos diretos. A CM não tinha qualquer informação quando era feito o 

reembolso de IMT sem saber a quem tinha sido e o respetivo motivo, também não tinha informação 

sobre quais as pessoas que tinham isenção automática do IMI nem sobre a morada fiscal de um cidadão 

quando havia uma execução fiscal, e o mesmo podia ter uma 2.ª habitação. Não tinham qualquer 

informação por parte da Autoridade Tributária que se refugiava no sigilo dos cidadãos negando toda a 

informação que devia de ser partilhada com regras, e por esse motivo é que não havia autonomia. ------- 

 ---------- De facto, nenhum dos municípios tinha qualquer tipo de informação, e no caso deste Decreto-Lei 

a informação não podia ser dada diretamente ao Município, mas sim via DGAL, e não percebia o porquê, 

porque o município depois teria acesso a essa informação mesmo sem saber de que tipo de pensão se 

tratava ou o valor do rendimento. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Concluiu dizendo que estava totalmente de acordo com a recomendação mas achava que a 

mesma devia de ir um bocadinho mais longe e dizer que efetivamente deviam de pugnar para que a 

informação através da Autoridade Tributária e do Instituto da Segurança Social fosse fornecida 

diretamente para que pudessem ser aplicadas as isenções previstas na Lei. ---------------------------------------  

 ---------- Solicitou novamente o uso da palavra o Deputado Lobo da Silva, que disse que face à intervenção 

do Presidente da CM, que tinha sido bem explicita, considerava que a Câmara não tinha as condições 

necessárias. Portanto, levar uma recomendação destas a votação sabendo que a Câmara não tinha 

possibilidades de avançar não fazia sentido. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sugeriu que o BE pensasse o que é que efetivamente pretendia com esta recomendação depois 

de ouvir o Presidente da CM a dizer que não havia mecanismos, porque o PSD consideraria incoerente 

ouvir o Presidente a dizer isso e ainda assim aprovar o documento. Portanto o PSD não podia votar 

favoravelmente a esta recomendação. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado João Valente que disse que as duvidas continuavam a subsistir.
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 ---------- Perguntou, sabendo que esta recomendação tinha sido aprovada na Câmara da Amadora, 

quantas tarifas automáticas é que a mesma já havia aplicado. -------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, disse que a Bancada da CDU ficava disponível para perceber qual era a intenção da 

Bancada do BE com um documento deste tipo. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio o Deputado Sérgio Faias que disse que por princípio estavam a favor desta 

recomendação e achavam que tinha muito benefício, mas na prática ia ser muito difícil ou impossível de 

aplicar, e estar a aprovar o documento não iria fazer efeito nenhum. -----------------------------------------------  

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Miguel Ribeiro que disse que à semelhança do que tinha 

sido referido pelas restantes bancadas, apesar da bondade da recomendação e de a mesma fazer todo o 

sentido, seria uma recomendação que cairia no “vazio”. Acrescentou que podiam inclusivamente 

enriquecer a recomendação com a tal condicionante de a Autarquia ter acesso aos dados necessários 

para fixar essa automaticidade mas ficariam sem nada na mesma. -------------------------------------------------- 

 ---------- Cedida a palavra ao Deputado José Guerra, este disse que se não se lutasse pelas coisas as 

mesmas não “caiam no colo” e acrescentou que já várias assembleias municipais tinham aprovado 

propostas parecidas ou com as mesmas intenções porque era muito importante que os cidadãos 

continuassem a ter os eleitos locais ao lado deles em defesa das suas necessidades mais clementes. 

Acrescentou que introduzindo a sugestão do Presidente da CM, de reforçar a exigência da 

disponibilização dos dados à CMS, a recomendação já ficaria mais composta.  ----------------------------------- 

 ---------- Por fim, disse que a recomendação iria a votação porque considerava importante que se 

juntassem aos municípios da Amadora, de Lisboa, de Matosinhos, de Cascais, do Porto, de Loures e da 

Moita, que tinham votado a favor. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio novamente o Presidente da CM que disse que não chocava nada que se aprovasse ou 

deixasse de aprovar esta recomendação porque todos estavam de acordo que uma aplicação automática 

era melhor, fosse na eletricidade, fosse na água ou fosse no gás. Para além daquilo que era a facilidade 

dos cidadãos isso melhoraria a eficiência dos serviços porque não haveria papéis nem haveria 

ponderação. O único problema era que não era possível fazer isso neste momento, e grande parte dos 

municípios que tinham aprovado esta proposta, não o conseguiam fazer.  ---------------------------------------- 

 ---------- Disse também que o que podia sair daqui errado era a interpretação de que podiam estar a 

aceitar isto julgando que havia condições para as pessoas usufruírem disso quando não havia. Era 

importante que isto pudesse ser dito mas que pudesse ser cumulativo com a necessidade de se arranjar 

um mecanismo que o tornasse possível. -------------------------------------------------------------------------------------  



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 35  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 39 de 58 

 

 

 ---------- Disse também que quem lê-se que a AMS recomendava que houvesse uma tarifa automática à 

CM, era como se dependesse da mesma a aplicação dessa tarifa automática, o que não era verdade, mas 

o documento podia ser reformulado. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Paulo Caetano, que disse que lendo com atenção o 

documento, no ultimo parágrafo podia-se ler: “Com esta recomendação o Bloco de Esquerda vem sugerir 

à Câmara Municipal de Sesimbra que tome as diligências necessárias para a introdução da Tarifa Social 

Automática da Água em Sesimbra”, as diligências podiam incluir o reclamar pela necessidade de dados, 

ou seja, havia ali uma “nuance” porque a Recomendação não dizia “implementar” mas sim “tomar as 

diligências necessárias” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  De seguida, colocada à votação, foi aprovada, por maioria, com 10 votos a favor (7 PS, 2 MSU e 

1 BE) e 13 abstenções (11 CDU e 2 PPD/PSD) a Recomendação à Câmara Municipal subordinada ao 

título “Adoção da tarifa social automática da água” que se passa a transcrever: --------------------------------  

 ---------- “Na União Europeia (UE), o reconhecimento da importância dos serviços de abastecimento e 

saneamento de águas residuais encontra tradução na classificação do fornecimento de água como Serviço 

de Interesse Económico Geral (SIEG). Deve, por isso, ser respeitado um conjunto de obrigações de serviço 

público, entre as quais a universalidade e a acessibilidade económica, que salvaguardem a satisfação das 

necessidades fundamentais de consumo de água de todos os cidadãos.  ------------------------------------------- 

 ---------- As tarifas sociais foram criadas na sequência da última crise económico-financeira de 2007/9 com 

o propósito de apoiar o consumo das famílias que estariam a passar por um período de maior dificuldade. 

Este instrumento foi concebido para vigorar num horizonte de curto prazo, e tem critérios (rendimentos 

baixos e/ou determinadas pensões sociais, no modelo atual) de natureza financeira. --------------------------- 

 ---------- Em Portugal, a tarifa social da água foi criada em 2009 tendo sofrido, desde então, ajustamentos 

no sentido do alargamento do leque de beneficiários. Ao reduzir os encargos dos consumidores 

domésticos, contribui-se para que o preço não seja fator de exclusão no acesso a tais serviços, 

independentemente da situação económica, social ou geográfica dos consumidores, servindo assim o 

propósito de assegurar o acesso universal a serviços de qualidade a preços acessíveis. ------------------------- 

 ---------- Numa recomendação de 2018 a ERSAR (entidade reguladora do setor das águas) aconselha os 

operadores que adotaram a tarifa social no seu esquema tarifário a introduzirem o mecanismo da Tarifa 

Social Automática da Água à semelhança do que já acontece desde 2016 no setor da energia com grande 

sucesso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Com esta recomendação o Bloco de Esquerda vem sugerir à Câmara Municipal de Sesimbra que 
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tome as diligências necessárias para a introdução da Tarifa Social Automática da Água em Sesimbra. ---- 

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

 ---------- Câmara Municipal de Sesimbra, Juntas de Freguesia (Quinta do Conde, Castelo e Santiago), 

órgãos de comunicação nacional, local e regional.” ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que a Declaração de Voto do GM do PSD tinha por base a sua 

intervenção e reforçavam que esta Recomendação ao ser aprovada não tinha qualquer eficácia porque a 

Câmara não dispunha de mecanismos para implementar a tarifa social automática da água. ----------------- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias disse que a Declaração de Voto do GM do PS ia no sentido das 

intervenções feitas, em que haviam referido que eram por princípio a favor mas que no entanto viam 

dificuldades na sua implementação. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O GM da CDU apresentou a seguinte Declaração de Voto:-------------------------------------------------- 

 ---------- “Por iniciativa da bancada do Bloco de Esquerda, foi proposto que a Câmara Municipal de 

Sesimbra tomasse as diligências necessárias para a introdução da tarifa social Automática da Água em 

Sesimbra. 

Uma vez que os municípios passam a ver as condições de acesso à tarifa social fixadas por lei, deixam de 

poder interferir ou decidir sobre o alcance da tarifa social da água, vendo o universo de beneficiários 

fixado por lei e não pela análise de proximidade do Gabinete da Ação Social Autárquico. ----------------------  

 ---------- De destacar que a Câmara Municipal de Sesimbra dispõe Atualmente de tarifários especiais, o 

social, com dois escalões, destinado a munícipes com baixos rendimentos, e o familiar, para agregados 

numerosos, uma vez apresentada a presente recomendação fica patente que é retirada mais uma parcela 

de autonomia aos municípios.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A bancada da CDU absteve-se no seu sentido de voto pois a recomendação com as soluções 

apresentadas não tem qualquer efeito prático para o munícipe uma vez que até á data o governo não 

encontrou qualquer mecanismo que colocasse em prática a tarifa social automática. --------------------------  

 ---------- A Bancada da CDU com representação na Assembleia Municipal de Sesimbra --------------------------  

 ---------- Sesimbra; 25 de setembro de 2020” --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Miguel Ribeiro disse que a Declaração de Voto do GM do MSU ia também no 

sentido das suas intervenções. Reforçava que esta Recomendação tinha lógica e que merecia o apoio de 

todos, carecia era da aplicação prática. Mas, queriam que essa falta de exequibilidade não retirasse a 

bondade à Recomendação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 35  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 41 de 58 

 

 

 ---------- De seguida, a Presidente da AMS deu início ao PIAC (Período de Intervenção Aberto aos 

Cidadãos), mas não se verificou qualquer intervenção. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Logo após, dando inicio ao Período da Ordem do Dia, a Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade, adiar o 1.º ponto da ordem de trabalhos: “Apreciação da Atividade Municipal”, para a 

próxima sessão a realizar oportunamente. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em seguida, a Presidente da AMS deu continuidade ao Período da Ordem do Dia com o 2.º ponto 

da ordem de trabalhos: “Deliberação sobre transferências de competências da Administração Central 

ao abrigo da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto – diplomas setoriais”. ---------------------------------------------- 

 ---------- Começou por informar que tinha sido dado conhecimento a todos os Deputados sobre este ponto 

pelo facto de não ser a primeira vez que esta AM e esta CM tomavam posição sobre as várias matérias da 

transferência de competências, sendo neste caso em particular, o Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de 

janeiro, na sua redação atual, que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos 

municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da educação; o Decreto-Lei n.º 23/2019, de 

30 de janeiro, na sua redação atual, que concretiza o quadro de transferência de competências para os 

órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da saúde e o Decreto-Lei n.º 55/2020, 

de 12 de agosto, que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e 

para as entidades intermunicipais no domínio da ação social. Acrescentou que não se tinha realizado 

nenhuma reunião de comissão, contudo o documento apresentado pela CM era explícito quanto ao 

posicionamento do executivo sobre essas matérias. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em seguida, cedeu o uso da palavra ao Presidente da CM para que este fizesse um eventual 

enquadramento sobre este ponto, a sua deliberação na CM e as referências que eram colocadas como 

aspetos que tinham sido ponderados no entender do documento e da não-aceitação das respetivas 

competências uma vez que se tratava da Educação, da Ação Social e da Saúde. ---------------------------------- 

 ---------- O Presidente da CM começou por dizer que entre as várias assembleias em que se tinha discutido 

os vários diplomas do “pacote” da descentralização, havia um princípio de fundo que não era partilhado 

por outras forças politicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse também que a assunção de determinadas competências, por mais inócuas que pudessem 

ser, não impediriam que a assunção daquelas que eram as mais gravosas, e que por acaso eram aquelas 

que estavam em cima da mesa, viessem parar ao município. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- Consideravam necessário travar o processo e construi-lo de uma forma diferente, 

particularmente olhando para 3 competências que teriam um peso na vida do município e naquilo que 
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efetivamente podia ser uma diferenciação de acesso de utentes a serviços que deviam ser universais e 

tendencialmente gratuitos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse que no caso da Educação e Saúde, era o reconhecimento também da Administração Central 

e do Governo de que as coisas não tinham funcionado totalmente bem, e não funcionando totalmente 

bem tinham de protelar mais um ano. Mas, se protelassem mais 10 anos e se a relação e a corelação de 

forças do Executivo Municipal nos próximos 10 anos continuassem assim, garantidamente que teriam 

mais 10 anos de adiamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Relativamente à Ação Social, disse que era um Diploma recente que tinha saído este ano e 

pretendia passar um conjunto de competências inclusivamente no âmbito emissão e da avaliação sobre o 

Rendimento Social de Inserção para o Município de Sesimbra. Acrescentou que já tinham sido esgrimidos 

vários argumentos nesta discussão e nunca se tinha notado, nem da parte da CDU nem da parte das 

outras forças politicas, qualquer indício de mudar de opinião, e por isso, julgava que a discussão de hoje 

não seria muito extensa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Concluiu dizendo, relativamente à Recomendação à CMS sobre a tarifa da água, que tinham 

aceitado muito bem a aprovação da mesma, mas a consequência seguinte era o Município aprovar uma 

moção a exigir ao Governo que fornecesse os dados para que pudessem aplicar o tarifário. ------------------ 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado José Braga que cumprimentou todos os presentes e fez a 

seguinte intervenção: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Em anteriores assembleias municipais os eleitos da CDU manifestaram a sua discordância e 

oposição à designada transferência de competências ao abrigo da lei 50/2018, invocando os motivos que 

sustentam esta nossa posição.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta é a quinta vez que esta assembleia municipal irá deliberar sobre a transferência de 

competências do poder central para o municipio de Sesimbra, sendo que hoje estão em discussão os 

diplomas sectoriais nas áreas da saúde, educação e ação social.------------------------------------------------------  

 ---------- Mais uma vez continuamos sem conhecer quais são os meios, nomeadamente os financeiros 

necessários para a concretização destas áreas transferidas, nem quais são as verbas – o chamado cheque 

financeiro – a transferir pelo poder central para fazer face à transferência de competências que hoje nos 

são apresentadas para discussão e votação.  -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Desde o início deste processo temos referido que um conjunto muito significativo de autarcas do 

nosso País, quer do PS, do PSD ou independentes, têm acompanhado a CDU na rejeição e pedido de 

suspensão da lei 50/2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- No início deste ano surgiu um movimento designado por “Grupo do Rivoli” composto por um vasto 

conjunto de autarcas de várias forças políticas, os quais apresentaram a Declaração do Rivoli onde 

solicitam ao governo que suspenda de imediato a lei 50/2018. --------------------------------------------------------  

 ---------- Segundo informações vindas a público, vários autarcas aderiram à Declaração do Rivoli, incluindo 

alguns dos que aceitaram a transferência de competências.  ----------------------------------------------------------  

 ---------- Com a publicação do decreto-lei 56/2020 do passado mês de Agosto, o governo prorroga o prazo 

da obrigatoriedade da aceitação da transferência de competências para as autarquias locais dos diplomas 

nas áreas da saúde e da educação. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Este protelar da transferência destas competências é o reflexo da crescente rejeição por parte do 

poder local democrático a uma lei injusta, discriminatória e bastante penalizadora para os municipios e 

suas populações, sendo bem visível a desorientação e incapacidade do governo em lidar com todo este 

processo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Desde o seu início, o governo viu-se envolvido em várias trapalhadas, apenas um exemplo recente, 

o orçamento de estado para 2020 nada refere relativamente aos montantes globais envolvidos neste 

processo não respeitando o que está expresso no Fundo de Financiamento de Descentralização.------------  

 ---------- Assim, o governo transfere mais competências para as autarquias e nada diz sobre os meios 

financeiros a atribuir aos municípios, já para não falar nos meios humanos e materiais.  ----------------------  

 ---------- Mais uma vez reafirmamos a nossa discordância e oposição a todo este processo, reafirmando 

que existem áreas que não devem ser transferidas para os municípios, devem sim continuar sobre a 

responsabilidade do poder central. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Entre estas áreas estão a educação e a saúde. O aparecimento do novo coronavírus veio colocar a 

nu as insuficiências e dificuldades do SNS no combate a este surto epidémico e a várias outras patologias 

que ficaram sem resposta, apesar do enorme esforço, empenho e dedicação de todos os seus 

profissionais. 

Apesar das suas insuficiências é consensual na sociedade portuguesa a importância e o papel do SNS na 

promoção e defesa da saúde da população portuguesa. É também reconhecida a necessidade de um 

grande investimento no SNS, quer na contratação de mais profissionais, mais equipamentos entre outras 

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

 ---------- Consideramos que transferir competências nas condições conhecidas na área da saúde, seria 

fragilizar ainda mais a resposta necessária do S.N.S. ao combate ao Covid 19 e a outras patologias.  ------  
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 ---------- É urgente que o governo proceda a um reforço do SNS dotando-o dos meios humanos, dos 

equipamentos e materiais necessários para enfrentar o previsível aumento dos casos de infetados com o 

Covid 19 com a chegada do Inverno, não esquecendo que existem outras patologias que não podem ficar 

sem resposta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Os municípios com os seus limitados e escassos recursos – sendo Sesimbra um desses casos – não 

estão em condições de assegurar todo um vasto conjunto de investimentos que são necessários, quer 

financeiros, humanos, património, materiais entre outros. Esta resposta só pode ser dada pelo poder 

central, porque só este tem essa capacidade.  ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Consideramos que a aceitação da transferência de competências colocaria a câmara municipal 

numa situação financeira insustentável com graves consequências para a sua sustentabilidade e equilibrio 

financeiro, particularmente neste momento difícil que atravessamos e que não sabemos quando vai 

terminar, sendo que o município irá suportar um aumento substancial da despesa, e uma diminuição da 

receita por causa dos efeitos provocados pela pandemia do novo coronavírus designado Covid 19.   

Esta é uma matéria que nos merece toda a ponderação e sentido de responsabilidade tendo em atenção o 

que está em causa e tendo em conta o momento que atravessamos, e assim iremos votar pela não-

aceitação da transferência de competências para a câmara municipal de Sesimbra. Disse” -------------------  

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Miguel Ribeiro que fez a intervenção que a seguir se reproduz:

 ---------- “O MSU - Movimento Sesimbra Unida, sempre defendeu e continua a defender, que a delegação 

de competências da Administração Central para as Autarquias é uma mais valia para as populações, face 

à proximidade entre o órgão decisor e os destinatários, permitindo, assim,uma melhor e mais rápida 

avaliação das necessidades e uma mais eficiente afetação dos recursos, quer sejam humanos, financeiros 

ou outros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por isso, o Movimento Sesimbra Unida em todas as votações sobre este tema, votou sempre 

contra a proposta apresentada pela Câmara Municipal de Sesimbra de rejeição de toda e qualquer 

delegação de competências, independentemente do setor ou domínio. ---------------------------------------------  

 ---------- Defendemos que a transferência devia ser faseada ao longo dos anos, selecionando-se 

inicialmente setores ou domínios de menor impacto, de forma a possibilitar uma adaptação progressiva e 

uma medição mais fácil dos impactos, que ajudaria certamente em futuras negociações com a 

Administração Central no âmbito do processo de transferência.  ------------------------------------------------------  

 ---------- Não foi essa a opção do executivo.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Como referi, defendemos a delegação de competências progressiva. -------------------------------------  



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 35  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 45 de 58 

 

 

 ---------- E porque mantemos essa posição e dado que as restantes delegações, entretanto não aceites no 

passado, serão obrigatoriamente e automaticamente transferidas a partir de 01/01/2021, concordamos 

que a delegação de competências no domínio da educação, saúde e ação social sejam adiadas, até 

porque são os setores mais complexos”.   ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Solicitou o uso da palavra o Deputado Victor Antunes, que após cumprimentar todos os 

presentes, disse, sobre a educação, que logo no inicio da sessão tinha sido aprovado um documento que 

demonstrava a ausência de investimento no Concelho de Sesimbra, e particularmente na Quinta do 

Conde relativamente ao ensino secundário. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à ação social, disse que podia referir aquilo que era a realidade na Quinta do 

Conde, mas que se podia estender a todo o Concelho, mas na Quinta do Conde conheciam o momento 

em que tinham uma Assistente Social todos os dias na Junta de Freguesia e, pouco a pouco, tinham vindo 

a reduzir os dias até “0”, e neste momento não havia nenhuma técnica de Segurança Social ou uma 

Assistente Social que participasse, por exemplo, na Comissão Social de Freguesia. ------------------------------ 

 ---------- Disse também que estavam há 10 anos à espera de um instrumento que possibilitasse a 

conclusão do Centro de Atividades Ocupacionais e o Lar Residencial da Cercizimbra, e o Centro 

Comunitário da Quinta do Conde estava há largos anos, praticamente desde a sua fundação, à espera de 

oportunidade para a construção do seu lar de idosos. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto à Saúde, referiu que ainda ontem tinha estado na Assembleia da República enquanto 

Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, a acompanhar a Comissão de Utentes da Saúde 

que reivindicava muito justamente a construção de um segundo Centro de Saúde e também a falta de 

assistência para um caso de urgência e a falta de resposta a partir das 18h00. ----------------------------------- 

 ---------- Disse ainda que a anunciada neutralidade orçamental evidenciava que aquilo que o Governo 

pretendia fazer era transferir os défices sucessivos dos orçamentos de estado. Acrescentou que a Lei das 

Finanças Locais dava às autarquias, em 1980, uma participação de 18% nos impostos do Estado, e hoje 

era metade desse valor, o que mostrava bem a evolução financeira da centralização para o Poder Local. 

Se juntassem a isso o estado calamitoso dos equipamentos e a cronica escassez de recursos humanos, 

então teriam uma “caldeirada armada” no pior sentido da expressão. Se houvesse alguma lição a tirar da 

Covid-19, era que a saúde não conjugava com “políticas salteadas”  ------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, disse que defendiam um Serviço Nacional de Saúde universal, geral e gratuito. Havia 

tempo para fazer melhor e para apostar com seriedade na regionalização e em serviços públicos ao 

serviço do Povo e do País.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado José Guerra, que começou por dizer que o BE tinha votado 

sempre a favor da proposta da Câmara Municipal relativamente a este tema e continuaria a fazê-lo 

porque além das Câmaras, o trabalho local municipal, ao longo dos anos, tinha vindo a ser enfraquecido 

pelos vários Governos que tinham vindo a retirar economicamente a possibilidade de fazer as obras que o 

próprio Governo aprovava com as Autarquias ou sem as mesmas e ficavam sempre em standby. ---------- 

 ---------- Referiu que aceitar essa transferência de competências era aceitar uma mão vazia e ficar com 

responsabilidades sem os respetivos valores. Deu o exemplo de que na Quinta do Conde havia falta de 

médicos e isso era uma obrigação do Governo e havia uma médica que desde o início da pandemia não 

dava consultas do Centro de Saúde dessa freguesia porque estava destacada num dos centros no âmbito 

da Covid-19. Os pacientes já tinham quase todos uma idade avançada e já tinham feito protestos. 

Portanto, se isto era assim na mão de quem tinha o Poder, como é que podiam garantir a contratação de 

outra médica através do dinheiro que eles diziam que não tinham agora para contratar.---------------------- 

 ----------  Tomou o uso da palavra o Deputado Sérgio Faias que disse que sobre este tema tinham vindo a 

ter uma visão completamente diferente das que tinham sido expostas.  ------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que o que se pretendia com este movimento era dotar de maior autonomia e maior 

capacidade de intervenção dos Municípios, e o que estavam a assistir no País era um movimento de 

democratização no sentido em que se transferiam competências mais perto das populações para que as 

mesmas tivessem cada vez mais capacidade de decisão sobre aquilo que seriam os destinos das suas 

regiões e dos seus concelhos. Isso estava refletido nas eleições da Comissão de Coordenação de 

Desenvolvimento Regional, que se iriam realizar no dia 13 de outubro, em que os Autarcas iriam pela 

primeira vez poder escolher os seus presidentes e com isso dar um passo na democracia e também na 

transferência das competências cada vez mais próximas para as populações e para os seus 

representantes.Naturalmente que este processo de transferência de competências tinha acabado por ser 

mais um desses momentos em que tinham querido dotar os concelhos e as autarquias de maior 

capacidade de intervenção, e naturalmente que estavam a falar de competências mas também de 

recursos porque normalmente essas coisas eram acompanhadas umas das outras. Portanto, se vinham as 

competências era natural que os recursos também viessem porque estavam alocados às mesmas, e se 

esses recursos financeiros existiam neste momento, mesmo sendo escassos, iriam continuar a estar 

alocados a essas atividades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que na perspetiva do que tinham vindo a defender sempre, consideravam que as autarquias 

conseguiam fazer mais e melhor com os mesmos recursos que o Estado Central porque conheciam 
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melhor os problemas, estavam mais próximos das populações e conseguiam encontrar soluções mais 

facilmente e mais eficazes junto dessas populações. Portanto, todo o processo da transferência de 

competências seria uma convergência para se conseguir encontrar melhores soluções e melhores formas 

de coordenação. Nesse sentido, o GM do PS estava a favor da transferência. ------------------------------------- 

 ---------- Referiu que havia alguns processos de transferência de competências que estavam a acontecer 

com outros municípios noutros setores, em que estava a haver o equilíbrio e onde estavam constituídas 

comissões que estavam a discutir essa transferência de competências, e estavam a ser encontrados 

acordos com as autarquias e estabelecidos protocolos onde estava bem balizado aquilo que seria as 

competências e os recursos a transferir, fossem eles financeiros, fossem eles humanos. Portanto, nesse 

sentido só podiam estar de acordo com este processo de transferência. ------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, disse que causava alguma estranheza o facto de há cerca de 2 anos terem aprovado uma 

alteração à estrutura organizacional da CMS, ao seu organigrama, precisamente para se prepararem para 

esta transferência de competências, e o que viam era que depois de terem usado o argumento de alterar 

a estrutura orgânica continuavam consecutivamente a negar essa evidência através da votação. ----------- 

 ---------- Solicitou da palavra o Deputado Lobo da Silva que relativamente à saúde, disse que 

lamentavelmente só passados 5 meses é que a Comissão Representativa dos Utentes dos Serviços 

Públicos da Saúde da Quinta do Conde, tinha sido recebida pela Comissão de Saúde da Assembleia da 

República. Esperavam que essa situação tivesse desenvolvimentos com base no número de subscritores 

de 4.190, o que levaria certamente à questão do novo Centro de Saúde da Quinta do Conde a Plenário. - 

 ----------  Relativamente à intervenção do Deputado José Braga, quando este dizia que não sabiam a 

dimensão do problema causado pela Covid, alertou, identificando um gráfico que demonstrava o peso da 

economia de vários países no Mundo, para o que viria aí por não comungarem da informação de que o 

Coronavírus era um vírus da China que não chegaria a Portugal. O que era certo era que a maior 

economia do Mundo, que eram os Estados Unidos da América com 21.43 triliões de dólares, ia sofrer este 

ano um impacto de 6.1 triliões de dólares. Agora imaginem o que iria acontecer a Portugal quando a 

Europa previa ter um decréscimo de 9.1. Bem que se podia dizer que quando os EUA se constipavam a 

Europa apanhava uma Brônquio pulmonia e os Portugueses entravam em estado de coma. Acrescentou 

que concordava com a afirmação do Deputado José Braga porque não sabiam ainda o que vinha aí. ------ 

 ---------- De seguida, fez a seguinte intervenção: --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “O PSD assinou em 18 de abril do ano 2018 uma declaração conjunta com o Governo no sentido 

de impulsionar o processo de transferência de competências para as autarquias locais. -----------------------  
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 ---------- É igualmente sabido que o PSD sempre pugnou por um caminho mais ambicioso, mas tendo em 

conta as diferentes realidades das autarquias.  ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- As autarquias/freguesias desempenham um papel indispensável no processo de crescimento 

económico do país, na coesão social e territorial. Muito daquilo que o país é hoje, deve-o ao poder local. O 

poder local pode e deve ser progressivamente ampliado e a descentralização prossegue esse fim. 

 ---------- O PSD, sempre teve uma visão reformista do Estado assente numa administração pública 

descentralizada.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Com a legitimidade de quem esteve sempre na linha da frente deste processo, o PSD foi o primeiro 

partido no Parlamento a convocar as demais forças políticas para este debate. ----------------------------------  

 ---------- Em nome do interesse nacional, o PSD assinou um acordo genérico com o Governo em torno da 

descentralização, o qual pressupunha que, até ao final de julho de 2018, o Parlamento aprovasse a Lei-

Quadro de Descentralização e uma nova Lei de Finanças Locais.  -----------------------------------------------------  

 ---------- Mas pressupunha que, em igual período, o Governo aprovasse os decretos-lei sectoriais e os 

envelopes financeiros associados a cada autarquia com a identificação das verbas por área de 

competências a transferir, de modo a que estas, até ao dia 15 de setembro, deliberassem se aceitavam 

exercer as novas competências no ano de 2019. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Governo não cumpriu e não está a cumprir com a sua parte.  --------------------------------------------  

 ---------- A Descentralização de competências é uma miragem. ---------------------------------------------------------  

 ---------- De igual modo, o Governo devia ter inscrito no Orçamento do Estado para 2019 e de 2020, os 

recursos financeiros a atribuir às autarquias locais e entidades intermunicipais para a prossecução das 

novas competências, cujos montantes devem constar no Fundo de Financiamento da Descentralização.  - 

 ---------- O Governo também não cumpriu com essa obrigação legal, a qual previa que os montantes a 

transferir para o Fundo de Financiamento da Descentralização e os seus reforços, fossem assegurados, em 

2019 e 2020, por mero despacho dos membros do Governo. Essa pretensão foi rejeitada, por expressiva 

maioria, em sede de votação na especialidade da Proposta de Orçamento do Estado. --------------------------  

 ---------- É com fundada preocupação que o PSD continua a assistir aos sistemáticos atrasos do Governo 

que comprometem em absoluto a materialização da transferência de novas competências para as 

autarquias e entidades intermunicipais. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Chegados aqui, constata-se que o Governo falha constantemente não cumpre atempadamente 

com o que se comprometeu e, nesta data 25 de Setembro, ainda as autarquias não sabem efetivamente 

como serão financiadas as competências que aceitem. ------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Perante a incompetente transferência de competências e as falhas constantes do Governo, 

podemos mesmo dizer que o Governo o que pretende é descentralizar trabalho e não descentralizar 

competências. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim coerentemente com o que temos defendido, o nosso voto contra a aceitação da 

descentralização de competências.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tomou novamente o uso da palavra o Deputado José Braga que relativamente à afirmação do 

Deputado Sérgio Faias sobre as competências serem acompanhadas de recursos financeiros, disse que 

desconheciam essa informação e solicitou que o Deputado dissesse o valor dos recursos que viriam do 

Governo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse também que era importante saber, com a transferência destas competências, qual seria os 

custos para o município, porque não existia nenhum estudo sobre isso.  ------------------------------------------- 

 ---------- Disse ainda que o Deputado Sérgio Faias do GM do PS podia não se importar que fosse colocado 

em causa o acesso aos bens e serviços públicos e sua efetiva garantia e dimensão universal, e podia estar 

de acordo e defender esta transferência de competências sem que a mesma viesse acompanhada dos 

necessários e correspondentes recursos financeiros adequados para fazer face às mesmas. Podia também 

não se importar com as consequências que tal situação provocaria na prestação dos serviços à população, 

na sua degradação e na diminuição dos direitos constitucionalmente consagrados. Nessa matéria, o 

Deputado e outros que pudessem estar de acordo com estas transferências, podiam escolher estar do 

lado do Governo porque era uma opção legítima e que ficaria registada, mas a escolha da CDU era ficar 

do lado do Concelho e da população de Sesimbra na defesa dos seus direitos consagrados 

constitucionalmente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, disse que uma transferência de competências que objetivamente fosse para melhorar as 

condições de vida da população, teria os seus apoios, mas uma transferência de competências que 

objetivamente piorasse as condições de vida da população, que colocasse em causa ou que diminuísse os 

seus direitos, teriam a sua oposição e rejeição. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Sérgio Faias disse que era sempre com muito agrado que ouvia as intervenções do 

Deputado José Braga independentemente de não concordar com o seu teor, mas sim com a forma como 

o Deputado preparava as mesmas de umas sessões para as outras guardando os temas para que viessem 

novamente a debate. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Disse que a perspetiva do PS era de facto que os autarcas podiam e conseguiam fazer melhor do 

que o Estado Central dada a proximidade que tinham com as populações e pelo conhecimento que 
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tinham. Com os mesmos recursos com os quais o Estado Central atuava, consideravam que as autarquias 

podiam fazer melhor, e esse era o princípio que estava na base da posição do PS. ------------------------------ 

 ---------- Referiu que havia autarquias que já tinham começado este processo, de todas as “cores políticas” 

estavam satisfeitas, e também havia autarquias que tinham vindo a adiar e que não tinham vindo a 

aceitar as competências, e era sobre a posição de “somos contra todas e quaisquer transferências de 

competências” que não podiam estar de acordo. Acrescentou que se já tivessem aceitado algumas das 

competências há algum tempo atrás, hoje estariam em melhores condições para se prepararem para 

quando tivessem de receber algumas das competências que davam mais preocupações, e o que estavam 

a fazer era “empurrar” tudo para um momento em que de repente cairia tudo nos braços. A preocupação 

era se nesse momento a autarquia iria estar preparada para responder a esse desafio. ------------------------ 

 ----------  Tomou o uso da palavra o Presidente da CM, que disse que folgava em ouvir as palavras do 

Deputado Sérgio Faias. Acrescentou que há pouco tinha saudado a posição do GM do PS relativamente à 

Moção apresentada porque tinham vestido a camisola da população do Concelho, agora tinham despido 

essa camisola e vestido a camisola do Governo mesmo que não fosse compatível com as expetativas da 

população do Concelho de Sesimbra. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que nenhuma das Escolas Secundárias, de 2º e 3º ciclo do Concelho tinha intervenções, à 

exceção da Escola Navegador Rodrigues Soromenho sobre a qual o município também iria gastar 2 

milhões de euros do seu orçamento quando devia de ser a Administração Central a reabilitar toda a 

escola.  Relativamente aos valores previstos com a transferência de competências, informou que estavam 

identificados, para a reabilitação das escolas, cerca de 12 milhões de euros e para cada escola 

anualmente um valor de 20 mil euros. Estava também prevista a transferência de 400 funcionários das 

escolas e o respetivo envelope financeiro para o pagamento das remunerações, mas os 400 funcionários 

representavam menos de 10% daquilo que era o rácio que estava definido na Lei e que o Município 

depois teria de colocar e assumir da sua responsabilidade. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente aos Centros de Saúde, disse que sabiam que para o Centro de Saúde de Sesimbra, 

ainda antes de estar construído o novo, o que tinham para manutenção era 7 mil euros anuais.  ----------- 

 ---------- Disse que os números existiam, mas aquilo que iam assumir seria aquilo que o Estado não tinha 

feito durante décadas. Acrescentou que a Administração Central não tinha feito nenhuma intervenção na 

Escola Secundária de Sampaio desde a sua construção, bem como na Escola Básica do Castelo e na Escola 

Navegador Rodrigues Soromenho desde que a mesma tinha sido adaptada, apenas tinha inserido 2 

pavilhões pré-fabricados que tinham vindo de outra escola. Assim como não tinha feito nenhuma 
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reabilitação à Escola Michel Giacometti da Quinta do Conde, para além da inclusão de 3 pavilhões que 

eram da Cidade Universitária que a CM tinha ido buscar para instalar. Sobre a Escola Básica Integrada 

referiu que aquilo que era da responsabilidade da Câmara estava a ser feito todos os anos. ----------------- 

 ---------- Disse também que era este o cenário que tinham, e referiu que os “concelhos vizinhos”, de 

Almada, Alcochete e Barreiro, tinham o entendimento da CM de Sesimbra e também não tinham 

aceitado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Relembrou que sempre tinha dito, e que a Bancada da CDU sempre tinha afirmado, que havia 

competências mais ou menos inócuas, e iam recebe-las em 2021 e tinham feito uma reorganização 

administrativa já a pensar nisso. Apesar de serem contra e de lutarem para que esta situação fosse 

revertida, se tivessem de receber uma competência recebiam. Mas uma coisa era competências inócuas 

que nunca tinham escondido que por princípio não aceitariam porque o quadro devia de ser todo 

revertido, porque não significaria que ao aceitar aquelas que eram mais ou menos inócuas que depois 

não viessem a ter de aceitar aquelas que não eram de facto inócuas e que não tinham peso nenhum 

naquilo que era o orçamento municipal e no que iriam ser as condições de vida das pessoas. --------------- 

 ---------- Acrescentou que a CMS não tinha nenhum problema em assumir a gestão das praias porque já 

era a Câmara que investia nas mesmas, nem “mais ou menos” no estacionamento que até estavam a 

preparar “uma coisa”, pelo menos nas zonas tarifadas, que devia de ir para aprovação da AM até ao final 

do ano, para terem algum mecanismo para assumir essa responsabilidade. --------------------------------------- 

 ----------  Disse que as escolas não tinham intervenções há mais de 30 anos, estavam degradadas e que a 

CM era hoje pressionada diariamente para fazer obras naquelas escolas que não eram da sua 

responsabilidade, e se passassem para a sua responsabilidade, então iriam aparecer moções em todas as 

reuniões da AM devido à pressão dos pais e dos professores, e gostava de ver depois a Bancada do PS 

também a dizer que era preciso fazer essas obras.  -----------------------------------------------------------------------   

  --------- Referiu que a CMS iria gastar 5 milhões de euros só em 3 intervenções em que iria participar 

naquilo que devia ser uma competência do Estado. Acrescentou que o PS tinha sugerido, nesta 

assembleia, há 1 ou 2 anos atrás, que aceitassem as competências pequenas que quando viessem as 

grandes também não concordariam com elas. ----------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Disse que até admitia que um concelho pequeno tivesse um centro escolar e uma Escola Básica 

Secundária, porque sabiam que o peso nos orçamentos desses municípios dependiam, em grande parte, 

das transferências da Administração Central, hoje, sem transferência de competências, até podia ser 

inócuo. Perguntou qual é que era a coerência do PS estando agora em “cima da mesa” as transferências 
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de competências gravosas, porque o discurso do mesmo há cerca de 2 anos quando estava em causa a 

aceitação das praias, os jogos de fortuna e azar, entre outros, tinha sido no sentido de que se devia de 

aceitar porque não eram gravosas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre o amianto, disse que tinham aceitado o protocolo e só tinham solicitado a garantia do 

financiamento a 100%. Já tinham o levantamento de 1,2 milhões de euros para a remoção do amianto e 

só estavam a aguardar que o Governo devolvesse o protocolo aceite com o financiamento a 100%. ------- 

 ---------- Por fim, disse que seria “giro” se houvesse outra força política a apresentar um documento a 

dizer porque é que não se aceitava um acordo de execução para retirar o amianto nas escolas do 

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

 ---------- De seguida, não havendo mais intervenções relativamente a este ponto, e colocado à votação o 

2º Ponto da Ordem de Trabalhos: Deliberação sobre transferências de competências da Administração 

Central ao abrigo da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto – diplomas setoriais, a Assembleia Municipal 

deliberou, por maioria, com 16 votos a favor (11 CDU, 2 PPD/PSD, 2 MSU e 1 BE) e 7 votos contra do PS, 

sob proposta da Câmara Municipal: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Rejeitar, reafirmando a deliberação legalmente adotada na Sessão Ordinária de dia 13 de 

setembro de 2018, a assunção em 2021, das competências transferidas por via dos decretos-lei setoriais, 

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

 ----------  - Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na sua redação atual, que concretiza o quadro de 

transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio 

da educação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  - Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, na sua redação atual, que concretiza o quadro de 

transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio 

da saúde; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  - Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, que concretiza o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social. 

 ---------- 2. Comunicar à DGAL a deliberação de rejeição de transferência de competências da 

Administração Central; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 3. Exortar o Governo a suspender a vigência da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e dos 

subsequentes diplomas sectoriais de transferência de competências, promovendo uma nova negociação 

do processo de descentralização de competências, com carácter universal, que garanta a todos condições 

de igualdade, e que, simultaneamente, propicie os meios necessários e suficientes ao exercício desses 
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poderes, em benefício dos cidadãos, inseparável da instituição das regiões administrativas e da aferição 

concreta do nível (central, regional e local) em que a competência deva ser efetivamente exercida, 

reiterando a convicção que para o Município de Sesimbra um processo sério, ponderado e responsável de 

descentralização de competências será sempre uma mais valia para a subsidiariedade entre os vários 

níveis da administração, para um serviço público de qualidade, e a satisfação das necessidades das 

populações, o que não se verifica com o presente processo em curso.” --------------------------------------------  

 ---------- “O GM do MSU prestou a seguinte Declaração de Voto: ---------------------------------------------------- 

 ---------- Transferência de Competências para as Autarquias Locais ---------------------------------------------------  

 ---------- Diplomas Sectoriais -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O MSU - Movimento Sesimbra Unida sempre defendeu e continua a defender que a delegação de 

competências da Administração Central para as Autarquias é uma mais-valia para as populações, face à 

proximidade entre o órgão decisor e os destinatários, permitindo assim uma melhor e mais rápida 

avaliação das necessidades e uma mais eficiente afetação dos recursos, quer sejam humanos, financeiros 

ou outros.Por isso, o Movimento Sesimbra Unida, em todas as votações sobre este tema, votou sempre 

contra a proposta apresentada pela Câmara Municipal de Sesimbra de rejeição de toda e qualquer 

delegação de competências, independentemente do sector ou domínio.--------------------------------------------  

 ---------- Considerando esse facto, defendemos que a transferência devia ser faseada ao longo dos anos, 

selecionando-se inicialmente sectores ou domínios de menor impacto, de forma a possibilitar uma 

adaptação progressiva e uma medição mais fácil dos impactos, que ajudaria certamente em futuras 

negociações com a Administração Central no âmbito do processo de transferência. ----------------------------  

 ---------- Porque mantemos essa posição, e dado que as restantes delegações, entretanto não aceites no 

passado, serão obrigatoriamente e automaticamente transferidas em 01/01/2021, concordamos que a 

delegação de competências no domínio da educação, saúde e ação social sejam adiadas, até porque são 

os sectores mais complexos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O nosso voto é favorável a este adiamento ou, por outras palavras, a esta não transferência para já, 

embora os motivos que estão subjacentes a tal voto sejam diferentes daqueles que são perfilhados pela 

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

 ---------- Sesimbra, 25 de Setembro de 2020 ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Grupo Municipal do MSU, ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Miguel Ribeiro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- João Rodrigues” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- O GM do PSD/CDS-PP apresentou a seguinte Declaração de Voto: --------------------------------------- 

 ---------- “O PSD assinou em 18 de abril do ano 2018 uma declaração conjunta com o Governo no sentido 

de impulsionar o processo de transferência de competências para as autarquias locais. -----------------------  

 ---------- É igualmente sabido que o PSD sempre pugnou por um caminho mais ambicioso, mas tendo em 

conta as diferentes realidades das autarquias.  ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- As autarquias/freguesias desempenham um papel indispensável no processo de crescimento 

económico do país, na coesão social e territorial. Muito daquilo que o país é hoje, deve-o ao poder local. O 

poder local pode e deve ser progressivamente ampliado e a descentralização prossegue esse fim. 

 ---------- O PSD, sempre teve uma visão reformista do Estado assente numa administração pública 

descentralizada.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Com a legitimidade de quem esteve sempre na linha da frente deste processo, o PSD foi o primeiro 

partido no Parlamento a convocar as demais forças políticas para este debate. ----------------------------------  

 ---------- Em nome do interesse nacional, o PSD assinou um acordo genérico com o Governo em torno da 

descentralização, o qual pressupunha que, até ao final de julho de 2018, o Parlamento aprovasse a Lei-

Quadro de Descentralização e uma nova Lei de Finanças Locais.  -----------------------------------------------------  

 ---------- Mas pressupunha que, em igual período, o Governo aprovasse os decretos-lei sectoriais e os 

envelopes financeiros associados a cada autarquia com a identificação das verbas por área de 

competências a transferir, de modo a que estas, até ao dia 15 de setembro, deliberassem se aceitavam 

exercer as novas competências no ano de 2019. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Governo não cumpriu e não está a cumprir com a sua parte.  --------------------------------------------  

 ---------- A Descentralização de competências é uma miragem. ---------------------------------------------------------  

 ---------- De igual modo, o Governo devia ter inscrito no Orçamento do Estado para 2019 e de 2020, os 

recursos financeiros a atribuir às autarquias locais e entidades intermunicipais para a prossecução das 

novas competências, cujos montantes devem constar no Fundo de Financiamento da Descentralização.  -  

 ---------- O Governo também não cumpriu com essa obrigação legal, a qual previa que os montantes a 

transferir para o Fundo de Financiamento da Descentralização e os seus reforços, fossem assegurados, em 

2019 e 2020, por mero despacho dos membros do Governo. Essa pretensão foi rejeitada, por expressiva 

maioria, em sede de votação na especialidade da Proposta de Orçamento do Estado. --------------------------  

 ---------- É com fundada preocupação que o PSD continua a assistir aos sistemáticos atrasos do Governo 

que comprometem em absoluto a materialização da transferência de novas competências para as 

autarquias e entidades intermunicipais. -------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Chegados aqui, constata-se que o Governo falha constantemente não cumpre atempadamente 

com o que se comprometeu e, nesta data 25 de Setembro, ainda as autarquias não sabem efetivamente 

como serão financiadas as competências que aceitem. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Perante a incompetente transferência de competências e as falhas constantes do Governo, 

podemos mesmo dizer que o Governo o que pretende é descentralizar trabalho e não descentralizar 

competências. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim coerentemente com o que temos defendido, o nosso voto contra a aceitação da 

descentralização de competências. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sesimbra, 25 de Setembro de 2020 ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Bancada do PPD/PSD na Assembleia Municipal de Sesimbra ----------------------------------------------  

 ---------- José Manuel Lobo da Silva ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Maria da Conceição Gonçalves” -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O GM do PS apresentou a seguinte Declaração de Voto: ---------------------------------------------------- 

 ---------- “TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS -------------------------------------  

 ---------- “A transferência de competências do Estado para as Autarquias Locais tem como principal 

objetivo melhorar a eficácia, eficiência e proximidade das políticas públicas, aproximando-as do cidadão e 

possibilitando uma maior adequação dos serviços prestados à população. ----------------------------------------  

 ---------- Neste caminho, as autarquias, enquanto entidades político-administrativas essenciais na 

estrutura fundamental para a gestão de provisão de bens e serviços públicos, prestados numa lógica de 

proximidade ao cidadão e de fortalecimento do poder local, veem alargadas as suas competências e 

participação em mais de 20 áreas setoriais.---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto consagra nos seus artigos 2.º e 3.º os princípios e garantias a 

que obedece a transferência de competências, salvaguardando a autonomia do poder local e a coesão 

territorial, garantindo a universalidade e a igualdade de acesso ao serviço público. Os mesmos princípios e 

garantias estão devidamente respeitados nos diplomas setoriais que concretizam as competências 

transferidas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O exercício das competências transferidas é melhor garantido pelo nível de proximidade da 

decisão à satisfação dos interesses dos cidadãos, baseado num princípio da subsidiariedade que assume 

que os recursos devem ser alocados onde melhor possam ser geridos, acreditando-se que a nível local será 

atingida uma melhor eficiência dos recursos públicos. -------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Este processo é um voto de confiança no poder local, que nos últimos anos tem dado provas da 

sua capacidade de gestão dos recursos públicos, que tem contribuído para um saldo orçamental positivo e 

para a redução do défice público, com prazos médios de pagamento sucessivamente reduzidos. ------------  

 ---------- A descentralização é, para o PS, um imperativo político, um imperativo jurídico-constitucional e 

um imperativo programático, honrando a sua histórica defesa da autonomia local e regional e da 

importância do municipalismo para o progresso económico, social e cultural da nossa sociedade. ----------  

 ---------- Considera o PS que a Câmara Municipal de Sesimbra, ao adiar constantemente as competências a 

transferir, corre o risco de vir a receber todas as competências de uma só vez, pondo em causa a sua total 

capacidade de resposta às necessidades dos munícipes. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto, o Grupo Municipal do PS decidiu votar contra a proposta da câmara municipal 

em recusar exercer as competências transferidas. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Grupo Municipal do Partido Socialista ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sesimbra, 25 de setembro de 2020” --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O GM da CDU apresentou a seguinte Declaração de Voto:-------------------------------------------------- 

 ---------- “Transferência de Competências da Administração Central ao abrigo da Lei n:50/2018 – Diplomas 

Setoriais ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Declaração de Voto -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Desde o início deste processo os eleitos da CDU na assembleia municipal de Sesimbra 

manifestaram a sua discordância e oposição à lei 50/2018 e aos respetivos Diplomas Setoriais por 

considerar-mos que colocam em causa a efetiva garantia de vários direitos sociais, o seu acesso, e a sua 

dimensão universal e pública, conforme garante a Constituição da República Portuguesa. --------------------  

 ---------- Com esta Lei, e respetivos decretos-lei, o estado pretende desresponsabilizar-se de funções sociais 

que só a este diz respeito, e transferir os respetivos encargos para as autarquias, atirando para cima do 

poder local a justa insatisfação das populações e o ónus pela ausência de resposta. ----------------------------  

 ---------- Existem áreas exemplo, saúde, educação, entre outras que não devem sair da esfera do poder 

central, porque tal colocaria em causa o seu acesso e a sua universalidade. É inaceitável que direitos 

fundamentais como o direito á saúde, educação, segurança social, cultura entre outros, fiquem 

dependentes e condicionados pelas possibilidades financeiras de cada autarquia, pondo em risco a sua 

efetiva garantia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por outro lado não sabemos quais são os meios financeiros, meios humanos, equipamentos e 

materiais que o município de Sesimbra necessita, nem quais os meios financeiros entre outros, a transferir 
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pelo estado para fazer face ao conjunto de competências que o poder central pretende transferir. A CDU 

não passa um cheque em branco ao governo. ------------------------------------------------------------------------------  

Os eleitos da CDU sempre defenderam e defendem a transferência de competências desde que 

acompanhadas dos respetivos recursos financeiros, humanos e materiais adequados ao desempenho das 

funções transferidas. No nosso entendimento a transferência de competências tem como principal 

objetivo uma melhor e mais eficaz resposta dos serviços prestados às populações, tendo em consideração 

os seus direitos, necessidades e aspirações.  --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Se a transferência de competências objetivamente contribuir para piorar esses serviços, retirar ou 

diminuir direitos certamente contará com a nossa firme oposição. A transferência de competências em 

curso não garante a melhoria dos serviços prestados à população porque não é acompanhada dos meios 

necessários, e não assegura o acesso universal das populações aos serviços e bens do estado. ---------------  

 ---------- Como sempre temos afirmado a escolha da CDU é a de estar ao lado dos interesses do concelho 

de Sesimbra e da sua população na defesa dos seus direitos constitucionalmente consagrados.  ------------  

Consideramos que a aceitação da transferência de competências colocaria a câmara municipal numa 

situação financeira insustentável com graves consequências para a sua sustentabilidade e equilíbrio 

financeiro, particularmente neste momento difícil que atravessamos e que não sabemos quando vai 

terminar, sendo que o município irá suportar um aumento substancial na despesa, e uma grande 

incerteza relativamente à receita, por causa dos efeitos provocados pela pandemia do Covid-19. -----------  

 ---------- Esta é uma matéria que nos merece toda a ponderação e sentido de responsabilidade tendo em 

atenção o que está em causa e tendo em conta o momento que atravessamos, e assim, pelos motivos 

acima referidos os eleitos da CDU votaram contra a transferência de competências da Administração 

Central para o município de Sesimbra. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Sesimbra. ----------------------------------------------------  

 ---------- Sesimbra, 25 de Setembro de 2020” -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, foi encerrado o “Período da Ordem de Trabalhos”, e foi 

solicitado pelo Deputado Lobo da Silva a dispensa da leitura da ata em minuta da presente reunião, que 

aqui se dá como inteiramente reproduzida para todos os devidos e legais efeitos, tendo a mesma sido 

considerada aprovada, por unanimidade, procedendo-se à respetiva assinatura. -------------------------------- 

 ---------- Seguidamente, a Presidente da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão eram uma 

hora e vinte minutos do dia vinte e seis de setembro de 2020. -------------------------------------------------------- 
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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. 

   

 

 

 

 


