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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SESIMBRA, 

REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

 ---------- Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2020, pelas dezanove horas, 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. Grandes Opções do Plano (PPI E AMR’S) e Orçamento’2021 – Mapa de Pessoal; -------------------  

 ---------- 3. Taxa Municipal de Direitos de Passagem’2021; ---------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. Certificação e Auditoria Externa das Contas da CMS para o triénio 2020/2022 – Nomeação do 

Auditor Externo – Adjudicação; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 5. 18ª Edição da Assembleia Municipal de Jovens / 14ª Edição do concurso “As cores da 

Cidadania”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Martins Rodrigues de Carvalho, João Francisco Ribeiro Narciso, José da Costa Ferreira Braga, Álvaro Manuel 

de Aguiar Monteiro e Angelina Maria Mestre Palma Patrício; ----------------------------------------------------------  

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

João Filipe Paulo Pólvora, Paulo do Carmo de Sá Caetano, Andredina Gomes Cardoso, Faustino Marques 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 a Presidente da Junta de 

Freguesia do Castelo, Maria Manuel de Jesus Gomes dos Santos. ----------------------------------------------------  
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 ---------- Comprovada a existência de quórum, 24 presenças, a Presidente da Assembleia Municipal 

declarou aberta a reunião eram dezanove 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 José Henrique Peralta Polido, Sérgio Manuel 

Nobre Marcelino, Américo Manuel Machado Gegaloto, Carlos Manuel Vicente Silva e Francisco José Pereira 

Luís. ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Também compareceram, o Diretor do Departamento de Administração e Finanças, Dr. Aníbal 

Sardinha, a Chefe de Divisão Financeira, Dra. Graça Candeias e o Dirigente Intermédio de 3º Grau da 

Unidade Técnica Gestão Orçamental, Dr. António Mendonça. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Justificou a ausência da Vice-Presidente, Felícia Maria Cavaleiro da Costa, por se encontrar de 

férias. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou que a Deputada Sónia Patrícia Narciso Faria Lopes não podia comparecer por motivos de 

saúde, estando presente, em sua substituição, a Deputada Angelina Maria Mestre Palma Patrício. --------  

 ---------- Informou em seguida que as Deputadas Luisa Margarida Cagica Carvalho e Bertina Pereira João 

Duarte informaram que não podiam comparecer por motivos profissionais, estando presente, em sua 

substituição, os Deputados Faustino Marques e Afonso Manuel Cardoso Pessoa, respetivamente. ---------  

 ---------- Disse que a Ordem de Trabalhos desta sessão era um pouco extensa, e que depois de uma análise 

junto da Comissão de Líderes, tinha ficado acordado que os Pontos 1 e 5 transitassem para uma segunda 

reunião desta mesma sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Após a votação, e estando presentes 20 eleitos, a Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade, dividir a presente sessão ordinária em 2 reuniões sendo a 2.ª reunião realizada no dia 8 de 

janeiro de 2021, pelas 19h00, no Cineteatro Municipal João Mota; ------------------------------------------------ 

 ---------- Por unanimidade, alterar a organização da sessão e distribuição dos pontos pelas 2 reuniões, 

ficando para o dia 8 de janeiro de 2021, os seguintes pontos da Ordem do Dia:  --------------------------------- 

 ---------- 4. Apreciação da Atividade Municipal; ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 5. 18ª Edição da Assembleia Municipal de Jovens / 14ª Edição do concurso “As cores da Cidadania”.

 ---------- Aprovou, por unanimidade, a ata da sessão extraordinária de 8 de novembro de 2019. ------------  

 ---------- Prosseguindo os trabalhos, teve início a leitura do Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Dinis 

Basílio:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Dinis José Tristão Basílio, natural de Santana da Serra no concelho de Ourique, Quinta Condense 
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de coração era o sócio nº 9 do Centro Cultural Social e Recreativo A Voz do Alentejo de onde foi Presidente 

da Direção em 2001-2002 e atualmente era o Presidente do Conselho Fiscal, foi também um dos fundadores 

e ensaiador durante vários anos do Grupo Coral A Voz do Alentejo. -------------------------------------------------- 

 ---------- Exímio executante do Cante Alentejano, dinamizador de atividades e entusiasta de novos projetos 

tinha na gravação dos registos fonográficos em CD o seu mais arrojado desafio, concretizado em plena 

pandemia para regozijo de todos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Mas nem todos os seus projetos foram concluídos, o mais recente designado “O Cante vai à Escola” 

que tinha como objetivo incutir o Cante nos mais jovens, foi travado pela situação pandémica ficando agora 

o desafio e a responsabilidade acrescida a cargo dos seus camaradas de cantigas. ------------------------------ 

 ---------- Deixou-nos no passado dia 18 de Novembro, deixando também certamente mais pobre o nosso 

concelho e a Quinta do Conde em particular. ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Aos seus familiares e amigos bem como à “Voz do Alentejo” a Assembleia Municipal de Sesimbra 

reunida em 21 de Dezembro endereça sentidas condolências. --------------------------------------------------------- 

 ---------- Após a votação, a Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Voto de Pesar pelo 

falecimento de Dinis Basílio e guardou um minuto de silêncio em sua memória. --------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, Vitor Antunes, 

que solicitou que o minuto de silêncio fosse também associado ao sócio nº1 e fundador da Associação para 

o Desenvolvimento da Quinta do Conde, João Ferreira e para o dirigente associativo, Presidente por mais 

de 15 anos e fundador do Núcleo da Cruz Vermelha da Quinta do Conde, Carlos Sereno. ---------------------    

 ---------- Foi também guardado um minuto de silêncio em memória dos Srs. João Ferreira e Carlos Sereno, 

ambos dirigentes do Movimento Associativo na freguesia da Quinta do Conde. ----------------------------------  

 ---------- Continuando os trabalhos, a Presidente disse não ter sido rececionado qualquer pedido de 

inscrição para intervenção no “Período de Intervenção Aberto aos Cidadãos”, dando início em seguida, ao 

“Período da Ordem do Dia” com o 1º ponto da Ordem de Trabalhos: “Grandes Opções do Plano (PPI E 

AMR’S) e Orçamento’2021 – Mapa de Pessoal . -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que o Vereador José Polido e também os Técnicos da CMS tinham estado presentes na 

reunião conjunta das Comissões, realizada no passado dia 18, onde fizeram a apresentação deste 

documento e das intenções da Câmara Municipal e a quem tinham sido colocadas algumas questões tendo 

as mesmas sido esclarecidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Interveio o Presidente da CMS que cumprimentou todos os presentes e disse  ter optado por não 

fazer nenhuma apresentação, uma vez que tinha sido feito um esclarecimento há 3 dias. Disse que o 
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Orçamento de 2021 tinha sido, dos quatro orçamentos deste período de Mandato, o mais difícil devido à 

particularidade hoje vivida devido ao Covid-19 e também com outra particularidade que tinha vindo a 

assinalar nos últimos anos e que tinha a ver com o grande volume de investimento que estava previsto ao 

longo deste Mandato, que por vicissitudes diversas ao longo do último ano, e ao longo do ano 2021, teria 

um grande impacto, quer de execução física, quer de execução financeira. Referiu que este ultimo ano era 

o que concentrava uma maior incidência de volume de despesa na rubrica das despesas de capital e isso, 

por si, refletia também a dificuldade, que não havendo uma diminuição de alguma contenção daquilo que 

era a despesa corrente, obrigara a um esforço suplementar por parte de toda a estrutura da Câmara 

Municipal para conseguir acomodar as condicionantes que se tinha nos dias de hoje. Partindo de dois 

pressupostos que para a Autarquia tinham sido fundamentais e que o primeiro era que este investimento 

público em investimentos eram velhos anseios do município, considerados estruturantes para a vida do 

município e das pessoas que cá viviam e que visitavam o Concelho e porque também refletiam um grande 

compromisso da própria Câmara Municipal, quer com a Administração Central no caso dos Protocolos de 

Colaboração ou Acordos de Cooperação, quer sobretudo com a Entidade gestora do PORLisboa, não 

poderia ser colocada em causa nos dias em que se vivia. --------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por outro lado, tinha também sido preciso calibrar e deliberar este Orçamento, não pondo em 

causa este investimento público que a CMS também considerava estruturante para o próximo ano, numa 

dimensão de retoma da Economia e ainda não colocar em causa algo que se tinha conseguido ao longo do 

exercício do ano de 2020 e que era fundamental que tal não acontecesse para ter um município que fosse 

capaz de dar uma resposta, dentro daquilo que se vivia atualmente, dentro dos agregados familiares, das 

Instituições, do Movimento Associativo e da própria economia local. Referiu que, não pondo em causa 

estas duas dimensões, era óbvio que o Orçamento apresentado de 58,9 milhões de euros era um 

orçamento com uma visão otimista bastante realista, apontando também para aquilo que era a média de 

arrecadação de receitas, sobretudo as mais volumosas, por parte do município ao longo dos últimos anos 

e que, particularmente, neste ano de maior incerteza daquilo que era o comportamento da estrutura de 

receita da CMS, mas também não escondia que poderia haver a necessidade por duas questões 

particulares, ou porque o comportamento da receita não se iria comportar conforme o expectável ou 

porque havia um conjunto de pequenas outras intervenções que saiam um pouco do expetro daquilo que 

eram as intervenções por via destes Acordos de Colaboração ou por via das Candidaturas do Lisboa2020, 

que a Autarquia considerava essenciais e, obviamente, olhando também para aquilo que era a capacidade 

de endividamento e o comportamento de gestão financeira do próprio município, não fazendo sentido, se 
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houvesse necessidade, de se ir ao mercado financeiro, tendo a CMS recorrido a um empréstimo para fazer 

face, por um lado, ao comportamento da receita que não se comportava conforme aquilo que era 

expectável, ou por outro, para dar resposta a questões consideradas fundamentais e que pudessem 

avançar no próprio Concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que o orçamento de 58,9 milhões de euros, no quadro da receita apresentava um valor de 

50,4 milhões de receita corrente, 7,4 milhões correspondiam a receita de capital e notava-se também, 

através dos documentos que tinham sido fornecidos, que este comportamento não era extravagante face 

áquilo que era também o comportamento da receita do município nos últimos 2 anos. Em 2020 tinha-se 

uma receita decorrente estimada de cerca de 49 milhões de euros e uma receita de capital também mais 

baixa, pois quanto mais execução física e financeira houver, maior é a comparticipação atribuída à Câmara 

Municipal. Disse ter sido verificado que na estrutura da própria receita do mapa comparativo nos últimos 

4 anos, que as oscilações mais visíveis diziam respeito a taxas, multas e outras penalidades com duas 

nuances. A primeira, no quadro do SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 

Públicas), havia uma parte de cerca de 300.000€ que normalmente estava acometida à rúbrica de impostos 

indiretos que agora passavam a fazer parte da rúbrica das taxas, multas e outras penalidades. Disse 

também haver uma rúbrica em que se previa algum otimismo na arrecadação da receita porque era aquela 

que concentrava, sobretudo, as taxas urbanísticas onde, por aquilo que eram grandes investimentos e que 

estavam a decorrer neste momento em sede de licenciamento ou de informação prévia no município, se 

tinha a expectativa de poder vir a concretizar do ponto de vista, sobretudo, da receita proveniente das 

taxas urbanísticas. Referiu que outra das rúbricas que subia cerca de 400.000€ tinha a ver com a de venda 

de bens e serviços, claramente associada ao subsistema, apesar de não haver nenhum aumento 

relativamente àquilo que era a fatura dos serviços urbanos (água, resíduos e saneamento) e que havia uma 

expectativa muito entroncada, também com as novas ligações provenientes do investimento feito na zona 

do Zambujal, Pinheirinhos e Azoia relativamente ao saneamento, de poder existir também um acerto 

calculado e ponderado relativamente ao aumento desta receita. Nas transferências de capital, disse haver 

um aumento de cerca de 1 milhão de euros face ao que estava previsto no ano passado, e que nas 

transferências correntes, o aumento era essencialmente aquele que resultava da Lei de Finanças Locais e 

das transferências, mais 5% comparativamente ao ano anterior. Disse haver uma grande execução na 

despesa, e que na receita havia uma proporcionalidade, não sendo de 50%, face áquilo que tinham sido as 

adjudicações destes grandes investimentos mas que acabava por aumentar a estrutura da receita. ------- 

 ---------- Relativamente ao quadro das despesas correntes disse que assumia um valor estimado de 
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37.400.051€ e que se notava a contenção existente e que representava a estrutura de despesa fixa de 

funcionamento da própria Câmara Municipal. A despesa de capital era de 21.445.170€, mais 3 milhões de 

euros, face áquilo que era a previsão inicial do ano 2020. Referiu que o grau de cobertura das receitas 

correntes pelas despesas correntes estava equilibrado, uma das regras básicas do próprio POCAL (Plano 

Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais). Disse que era notório algum equilíbrio no quadro da 

estrutura da despesa e manutenção da estrutura, sobretudo na despesa corrente e o seu comportamento 

nos últimos anos. Havia um crescimento residual no orçamento previsional da rubrica 01 – Despesas com 

o Pessoal e que a proposta para o ano de 2021 em termos de Mapa de Pessoal não tinha alterações 

praticamente significativas face áquilo que tinha sido o Mapa de Pessoal para 2020 e que não tinha havido, 

do ponto de vista da previsão da contratação de novos trabalhadores, a contratação de todos os 

trabalhadores que estavam previstos, tendo havido também um grande trabalho de esforço e contenção 

face às necessidades evidenciadas pelos vários Serviços, para que esta alteração fosse apenas pontual, com 

a redução nuns serviços e aumento noutros, face áquilo que eram as necessidades mais visíveis e 

evidenciadas. Disse que com esta calibração que se fazia face ao número de trabalhadores ao serviço da 

Câmara, havia claramente uma redução que era quase proporcional com a aquisição de bens e serviços, 

sendo percetível do ponto de vista do senso comum, pois quanto mais equilibrada estava a resposta da 

CMS com os seus trabalhadores e serviços, menos necessidade havia de recorrer a prestações de serviços 

externas (outsourcing). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente ao quadro das transferências correntes, havia um aumento que tinha algum 

significado e que tinha a ver com as transferências, não apenas para o Movimento Associativo, em que se 

previa também uma atualização com a Associação Humanitária deBombeiros Voluntários de Sesimbra e 

também para os estabelecimentos de ensino e depois os quase 3 milhões de euros na aquisição de bens 

de capital que passava de 15,9 milhões de euros para 18,7 milhões de euros relativamente ao ano anterior.

 ---------- Relativamente às Grandes Opções do Plano, disse ter sido atingido um valor record na previsão 

entre o Plano Plurianual de Investimentos e as ações mais relevantes e que havia algumas diferenças e 

nuances em relação à nomenclatura das GOP`s face ao ano de 2020 mas que era fácil de perceber, pois 

tinha a ver com grandes investimentos, havendo duas áreas que sobressaiam claramente: a Educação 

descia comparativamente ao ano passado e as instalações para equipamentos e serviços que tinha subido, 

com a explicação de que no ano passado, estava previsto um grande volume de investimento na obra da 

Escola Básica Navegador Rodrigues Soromenho que não havia tido a dimensão que seria expectável e por 

outro lado, aquela que era a Escola do Conde 2, que era também um investimento considerável e que no 
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ano 2021 tinha apenas um valor residual que era praticamente as últimas faturas e os últimos autos de 

medição da conclusão dessa obra, ficando a sobrar para o ano de 2021, o grosso da Escola Básica Navegador 

Rodrigues Soromenho que já estava estimado existir até 2020, havendo uma quebra de cerca de 1 milhão 

de euros.Por outro lado, havia outra questão meramente técnica porque tinha sido mesmo necessário, 

com a existência de um investimento de 1.980.000€ que estavam alocados nas GOP`s em Instalações e 

Equipamentos para Serviços quando deveriam estar na rúbrica da Educação e que tinha a ver com a 

remoção do amianto nos estabelecimentos de ensino do 2º e 3º Ciclos e Secundário tinha sido um processo 

a decorrer em 2020, desde a aprovação dos Avisos e que depois dos Acordos de Colaboração, a CMS não 

tinha rúbrica aberta nem cabimentação na estrutura da Educação das GOP`s, sendo que a única 

cabimentação que tinha de fazer parte também dos documentos para submeter nas respetivas 

Candidaturas, tal como tiveram de ocorrer em 2020 e que a única rúbrica era a genérica em Instalações e 

Equipamentos para Serviços, o que era perfeitamente defensável, uma vez que se tratava de 

equipamentos. Naquilo que eram os principais investimentos e ações, disse que no ano 2021 estava 

estimado terminar a Escola do Conde 2, bem como o Centro de Recolha de Animais. Disse que o Plano de 

Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) estava praticamente a terminar grande parte das 

intervenções e que havia duas que finalizar este grande investimento e que tinha transformado por 

completo aquilo que era a lógica da mobilidade pedonal nas 3 freguesias, ficando por terminar o troço 

Cotovia-Santana, pequenos apontamentos de Sampaio-Santana e que também já tinha sido iniciado o HUB 

10 da Quinta do Conde desde o limite do Concelho de Setúbal até ao limite do Concelho do Barreiro e em 

janeiro, teria também início o último troço entre a Aldeia Nova da Azoia e a Azoia. Estava incluída ainda a 

reabilitação da rede de águas do subsolo em todas estas obras, pois algumas destas redes já tinham muitas 

décadas e eram até de materiais pouco aconselháveis e estes investimentos tinham, muitas das vezes, 

valores muito superiores ao investimento quer dos passeios, quer das repavimentações mas que tinha sido 

uma boa opção e havendo esta disponibilidade financeira, seria um investimento a médio/longo prazo do 

ponto de vista da eficiência e que continuaria a previsão para 2021. ------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente disse ainda que havia um levantamento de cerca de 4 milhões de euros de 

necessidades prementes ao nível de novas pavimentações ao nível das 3 freguesias do Concelho e nem de 

perto, nem de longe, a Autarquia conseguiria chegar a este valor. ---------------------------------------------------  

 ----------  Só no Casal do Sapo, era necessário um investimento em pavimentações e redes pluviais de quase 

1 milhão de euros, previsto executar no próximo ano. As pavimentações já estavam adjudicadas e em 

relação ao Procedimento para os pluviais de ligação à Vila Alegre, no Seixal, o Concurso tinha ficado 
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deserto, sendo necessário fazer uma revisão de preços, uma vez que havia uma previsão de cerca de 

350.000€ mas que teria de ser aumentada, uma vez que só as pavimentações seriam mais de 500.000€. 

 ---------- Relativamente ao Bloco da Mata, esta obra já tinha sido iniciada e que era expectável mais de 1 

milhão de euros de execução financeira durante o próximo ano, a Capela de S. Sebastião começou a ser 

reabilitada no mesmo dia do Bloco da Mata e teria um investimento no próximo ano perto dos 600.000€. 

A Unidade de Saúde de Sesimbra, como era sabido, também tinha sido iniciada há poucos dias e estava 

previsto um investimento físico e financeiro na ordem de 1.300.000€ no próximo ano. Neste momento, a 

Mata da Vila Amália estava em processo de adjudicação e análise de propostas, pelo que não iria ao 

Tribunal de Contas porque tinha havido uma alteração face aos montantes para o visto prévio, ganhando-

se dois meses e era expectável que no primeiro mês de 2021, esta obra pudesse ter início e que tinha 

500.000€ para o próximo ano. Disse que tal como tinha sido dito na Reunião de Câmara, e que as obras 

não eram elencadas pela Câmara Municipal mas pela Entidade gestora do Lisboa2020 e algumas graças a 

Acordos com a Administração Central, e que tinham uma taxa de financiamento até 50%, para calibrar 

aquilo que eram os investimentos inter-freguesias, duas obras estavam consideradas, estando uma delas 

a iniciar-se e que não tinha ido já para a Plataforma porque tinha sido dado um Parecer desfavorável pela 

Autoridade Nacional da Proteção Civil, o que obrigara a Autarquia a refazer os Projetos de especialidades 

com a inclusão de uma rede redundante para a questão dos incêndios, que era o novo Auditório da Quinta 

do Conde, prevendo-se execução física e financeira, particularmente a partir do 2º semestre do ano 2021, 

e ainda o Pólo da Biblioteca da Quinta do Conde, com uma previsão de cerca de 600.000€ para implementar 

também já no ano de 2021. Estes dois investimentos não tinham qualquer taxa de comparticipação. ----- 

 ---------- Para além disto, disse que a obra do amianto também tinha de ser executada, por força do próprio 

Aviso, durante o ano de 2021, estando previsto um financiamento municipal, uma vez que a taxa de 

comparticipação não atingiria a estimativa de custos da Autarquia. Se os preços base, que já tinham sido 

reduzidos em cerca de 300.000€ face à previsão inicial tivessem concorrentes, estava a falar-se de um 

investimento do erário público municipal de cerca de 200.000€ nesta intervenção de 1 milhão de euros.       

 ----------  Referiu ainda que tinha vindo a ser feito um investimento, uma das apostas da Autarquia, face 

áquilo que era também o défice, fruto do período anteriormente vivido e dos constrangimentos das 

Autarquias locais do ponto de vista das suas contas e alguma ingerência da sua gestão, e que era a 

reabilitação de todo o parque automóvel ao serviço do município com uma dupla dimensão, com a 

reabilitação face àqueles veículos que já eram bastante velhos e só traziam despesa para aquilo que era a 

gestão do município mas também um aumento significativo naqueles que eram equipamentos mais 
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pesados como a recolha do lixo, as varredouras, os hidrocombinados e que obviamente, tinham o seu 

reflexo naquilo que era a eficiência e a qualidade de vida dos munícipes. ------------------------------------------ 

 ---------- Salientou que no próximo dia 11 de janeiro, seria formalizada a assinatura dos 4 lotes da nova 

operação de Transportes Metropolitanos de Lisboa, que iria para Tribunal de Contas e era expectável que 

a partir de junho, começassem a surgir as novas viaturas, carreiras e frequências com a nova empresa, a 

Carris Metropolitana. Disse que esta operação só ficaria definitivamente concluída com o funcionamento 

em pleno, conforme estava contratualizado, nove meses depois desta adjudicação e entrada em 

funcionamento. Estava a trabalhar-se com o Governo, pois toda esta situação conjuntural, face ao período 

em que se vivia, tinha levado a uma quebra nesta operação e havia uma previsão que se viesse a retomar 

com uma nova eficiência e qualidade mas que não estava garantido que se viesse a cumprir o que estava 

no contrato. Não garantindo o estipulado, só havia 3 hipóteses: a primeira seria haver uma participação 

que permitisse a garantia desta operação com os preços que estavam definidos, a segunda seria sair do 

bolso dos municípios, com a qual ninguém concordava e que já que tinha sido um esforço enorme de 

negociações, durante 2 anos, com 18 municípios com participações que tinham ultrapassado quase os 40 

milhões de euros, não sendo expectável que se conseguisse avançar para uma renegociação desses valores 

e a terceira, em tons de brincadeira, que seria deixar de pagar aos operadores do Estado e pagar apenas 

aos da Carris Metropolitana, deixando a Transtejo, o Metro e a CP de fora. --------------------------------------- 

 ---------- Disse que estavam considerados, nas GOP`s, um conjunto de outros pequenos investimentos que 

iam para além das repavimentações, que se sentia que, a par da limpeza, havia uma maior necessidade de 

investimento do município e que eram importantes e estruturantes e que estavam ainda com valores a 

definir e que eram as intervenções dos dois Mercados (Quinta do Conde e Lagoa de Albufeira). O Mercado 

da Quinta do Conde tinha já projetos de execução concluídos para a reabilitação. ------------------------------  

 ---------- Referiu ainda o Centro de Artes da Quinta do Conde, uma instalação junto ao Parque da Vila e o 

edifício da Rua Aníbal Esmoriz que estava dependente de uma Candidatura que estava bem encaminhada 

mas que ainda não havia resultados para a instalação do Centro de Interpretação das Artes da Cultura 

Marítima e também a transferência de toda a estrutura do Departamento da Cultura para este edifício 

junto ao Auditório Conde de Ferreira. Disse que o Parque Urbano na zona Poente da Freguesia do Castelo 

já tinha também um Projeto de execução mas que não havia verba para a sua concretização. --------------- 

 ---------- Para terminar, sobre a questão do Santuário do Cabo Espichel, disse que a Autarquia havia 

articulado com o Turismo de Portugal e estava previsto, no dia 28 de setembro ser feito o lançamento do 

Concurso Público de Concessão e a CMS não tinha verba prevista para uma necessidade, caso houvesse 
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concessionário, e que estava obrigada a realizar, que seria levar a rede de saneamento com um custo de 

500.000€. A Autarquia fazia questão que o Presidente da República estivesse presente no lançamento do 

Concurso de Concessão, que deveria acontecer apenas na segunda quinzena do mês de fevereiro de 2021.

 ---------- Disse ainda que havia três investimentos que mesmo não tendo uma grande dimensão, estavam 

considerados para 2021, sendo um deles o Spot Jovem em que faltavam apenas alguns pormenores para 

poder abrir nas instalações do Parque Augusto Pólvora, o Spot Arrábida cuja parte da intervenção estava a 

ser feita por administração direta e até pelos próprios Serviços da Câmara Municipal, localizado na antiga 

Escola das Pedreiras e por fim o novo Centro Operacional da Proteção Civil, com recurso a um sistema 

modular, dando alavancagem e cumprimento também a uma Candidatura de modernização e que estava 

previsto ser implementado no primeiro semestre de 2021. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Salientou que o Orçamento da CMS era otimista e que havia a necessidade clara de acomodar o 

conjunto de investimentos previstos e que se olhava para o mesmo com base naquilo que era a estrutura 

histórica da receita dos últimos anos e com alguma expectativa mas também não era colocado de parte, a 

exemplo deste ano, caso houvesse necessidade, de ser feita uma Revisão Orçamental e ainda a necessidade 

de se recorrer a um empréstimo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado João Rodrigues que cumprimentou todos os presentes e disse 

que na discussão deste Orçamento, era importante referir as duas principais preocupações pelas quais o 

MSU tinha votado contra os Orçamentos anteriores. Disse que, tal como era sabido, os Orçamentos eram 

constituídos, por um lado, pela receita e por outro, pela despesa. Começando pela receita, por defender a 

redução da taxa do IMI cuja cobrança, entre 2013 e 2017 tinha crescido muito, passando dos 10.300.000€ 

para os 13.700.000€, ou seja, mais de 3 milhões de euros, o que, em termos percentuais representava um 

crescimento superior a 30%. Disse que qualquer redução da taxa beneficiaria os agregados familiares com 

primeira habitação no Concelho de Sesimbra. Acrescia que, ao aplicar a taxa de IMI de 0,4%, o Concelho de 

Sesimbra colocava-se, no total dos 308 municípios, no lote dos 49 com taxa mais elevada. Referiu que os 

restantes 259 municípios, 84% do total, aplicavam uma taxa inferior à do Concelho de Sesimbra e mais de 

metade dos concelhos do País aplicavam a taxa mínima de 0,3%. Disse ser sabido que o município, face às 

suas especificidades, se sentia prejudicado face a outros municípios mas muitos cidadãos deste concelho, 

nomeadamente da Freguesia da Quinta do Conde, eram residentes de 1ª habitação neste concelho e 

mereciam uma redução da taxa, mesmo que pequena. O Deputado disse estar do lado do Presidente da 

Câmara na sua persistente e consistente indignação pela injustiça nos Fundos atribuídos ao Concelho, 

nomeadamente por não terem em conta a evolução da sua população, a sua sazonalidade turística e não 
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só, bastando ver que o Concelho de Sesimbra recebia apenas 224.000€ do Fundo de Equilíbrio Financeiro, 

o que implicava que os investimentos a que o Presidente tinha feito referência, tivessem de ser feitos e 

tinham de assentar nas receitas correntes.  --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Do lado da despesa, disse que o Grupo Municipal do MSU se preocupava com os encargos com o 

Pessoal e todos sabiam que se tratava de uma despesa estrutural e de grande rigidez. No ano de 2017, o 

orçamento definido antes do atual Mandato era de 18.847.000€. Em 2018 passou para 19.652.000€, ou 

seja, quase mais 4,2%. No ano seguinte, o orçamento foi de 22.139.000€, mais 12,6% em relação ao ano 

anterior e em 2020, passou para 23.556.000€, correspondendo a mais 6,4%, o que significava, em termos 

globais em relação ao ano de 2017, que o crescimento tinha sido de 25%, o que era significativo. ---------- 

 ---------- Relativamente ao presente orçamento, o Deputado disse que na Sessão Extraordinária da AMS 

realizada no passado dia 06 de novembro, na qual se havia discutido a fixação da taxa do IMI, o MSU tinha 

tido em consideração a imprevisibilidade das consequências da presente pandemia no Mundo, no País e 

especificamente no Concelho de Sesimbra e por isso, entendia ser razoável a proposta do Executivo de 

marcação da sua taxa pelo que se tinham abstido naquela votação. Isto porque sabia que a Autarquia tinha 

tido, e continuaria a ter um papel relevante no apoio às famílias, Instituições de caráter social e empresas 

deste Concelho, especialmente nesta fase de pandemia e se necessário, no período subsequente. -------- 

 ---------- Relativamente às despesas com o Pessoal, disse que este orçamento previa um aumento de apenas 

141.000€, pouco mais do que 0,5%, ou seja, era perspetivada uma estabilização desta despesa. Disse que 

apesar das dúvidas de que a Autarquia conseguisse que as despesas correntes, onde estavam incluídos os 

encargos com o Pessoal e aquisição de Bens e Serviços, crescessem apenas 128.000€ no próximo ano, o 

MSU iria abster-se na votação do Orçamento. ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado José Guerra que cumprimentou todos os presentes e disse 

que a questão que definia o Orçamento tinha sido Planos de obras que eram, grande parte delas, as 

mesmas ao longo de anos mas não seria por esta questão que o Bloco de Esquerda tinha a posição que 

tinha e que seria votar contra. Referiu que a questão era a forma como se construía um Concelho e como 

se construía a partir daquilo que existia e criar uma sociedade em que se pudesse juntar o urbano ao rural 

e houvesse uma proteção clara do clima em si porque se for vista apenas a questão das obras e orçamento 

e não se olhar para o seu enquadramento, seria uma localidade de grandes construções e pouco chamaria 

mais gente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Lobo da Silva que cumprimentou todos os presentes e relembrou 

o que havia dito na passada sexta-feira, aquando da reunião conjunta das Comissões de que se tratava de 
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um orçamento transversal às áreas da ação da Câmara Municipal mas que gostaria de saber o aumento 

destas receitas, nomeadamente dos impostos e de taxas e multas e quais eram os indicadores em que a 

CMS se tinha baseado. Disse ter sabido que se tratavam de taxas urbanísticas de Projetos que, à partida, a 

Câmara esperava concretizar no ano 2021 e que o Presidente da Câmara tinha hoje deixado uma nova 

imagem de que se tratava de um orçamento otimista. Disse que o PSD continuava a defender que deveria 

haver uma certa cautela face à situação que se vivia e que certamente se iria viver porque após esta 

pandemia, certamente que se iria atravessar um problema em termos de finanças e tinha que haver, da 

parte do Estado e da Autarquia, uma resposta a um problema grave que se previa que houvesse, o que 

seria inevitável. Face a isto, fez a seguinte intervenção: “A elaboração do Plano e Orçamento da Câmara 

Municipal Sesimbra para 2021 ocorre num tempo de dificuldades imprevistas, motivadas pela crise de 

saúde pública causada pela doença Covid-19, com reflexos gravosos na atividade, quer da autarquia, quer 

dos agentes económicos, sociais e associativos do concelho. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Apesar de todos os constrangimentos, entendemos que se conseguiu elaborar um Plano e 

Orçamento globalmente positivo e que consegue dar resposta aos desafios, conhecidos e ainda por 

conhecer, que o longo combate à pandemia vai colocar durante o próximo ano. ---------------------------------  

 ---------- Deixa-nos particularmente satisfeitos o facto de se ter conseguido o desígnio de que, em tudo o que 

onera as famílias e empresas, haver um grande nível de investimento, nomeadamente no abastecimento 

de água, na gestão de resíduos, nomeadamente recolha de lixo, e no saneamento. Consegue-se assim um 

correto equilíbrio entre os sacrifícios que são impostos aos munícipes, por via do acesso aos bens e serviços 

públicos geridos pela autarquia, e a qualidade que os mesmos devem e têm de ter, dado o seu caráter de 

serviços essenciais e do compromisso que as entidades públicas carregam, de oferecer serviços aos cidadãos 

que correspondam às suas expetativas. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Destacamos ainda, no domínio da sustentabilidade ambiental, a continuação do investimento em 

mobilidade suave. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Realçamos o forte empenho da autarquia em dinamizar o avanço de obras no concelho nas áreas 

da saúde (Centro de Saúde de Sesimbra), da educação (Escola Navegador Rodrigues Soromenho e remoção 

de amianto nos equipamentos escolares) e da segurança (Posto Territorial da GNR da Quinta do Conde), 

substituindo-se inclusivamente, no caso da Escola Navegador Rodrigues Soromenho, à Administração 

Central, que teima em não cumprir os compromissos que assumiu para com a autarquia e, 

consequentemente, para com os seus munícipes. -------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Refira-se ainda o investimento no Pólo de Leitura da Quinta do Conde e no Auditório da Quinta do 

Conde, áreas em que a freguesia é bastante deficitária em termos de equipamentos, bem como o 

investimento na construção do novo quartel do Posto Territorial da GNR na Quinta do Conde. ---------------  

 ---------- Relativamente aos domínios de atuação do município sob a responsabilidade do Vereador do PSD, 

há que realçar de forma bem expressa a entrada em funcionamento, no início de 2021, do novo Centro 

Operacional da Proteção Civil, dotando os serviços de Proteção Civil que tendo em conta que para qualquer 

função afeta ao gabinete, as comunicações são um meio fulcral, pretendendo assim remodelar o sistema 

existente, considerando de grande importância a comunicação de emergência, a qual se pretende que 

envolva todos os agentes internos e externos de proteção civil, no sentido de se conseguir uma nova eficácia 

na resolução de situações emergentes. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste sentido, e tendo vindo as competências das autarquias locais no domínio da proteção civil a 

aumentar ao longo dos últimos anos, considerou o Vereador do Pelouro que deveriam ser realizados alguns 

investimentos considerados necessários, bem como o reforço do subsídio aos Bombeiros Voluntários de 

Sesimbra, para apoio à prossecução das suas atividades, que são de extrema importância para o município. 

 ---------- O turismo assume também um peso significativo, continuando a ser uma oposta estratégica do 

executivo em prol do desenvolvimento social e económico do município. -------------------------------------------  

 ---------- Com a mesma convicção de sempre, porque consideramos que algumas rubricas fazem uma notável 

diferença no concelho de sesimbra. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando os pressupostos acima referidos, não podemos deixar de votar favoravelmente as 

GOP´S e o orçamento para 2021, pois a filosofia, princípios e estratégia visa o de desenvolvimento 

profissional dos seus trabalhadores. ------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Por último, queremos realçar como sempre o fazemos, ao esforço desenvolvido pelos serviços 

técnicos da CM Sesimbra na preparação deste extenso e complexo documento, pelo que fazemos questão 

de deixar aqui uma mensagem de reconhecimento e apreço a todos os trabalhadores que para ele 

contribuíram. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos de uma quadra feliz em segurança.” ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em seguida, tomou do uso da palavra o Deputado Sérgio Faias que cumprimentou todos os 

presentes e, relativamente aos documentos apresentados, disse que os mesmos haviam sido produzidos 

num contexto de grande incerteza, face às condições atuais que se vivia, quer no Mundo, no País e no 

Concelho de Sesimbra, e que infelizmente, quando parecia que havia “uma luz ao fundo do túnel” e a 

esperança de que a situação melhorasse, surgia um ou outro acontecimento inesperado que deixavam um 
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pouco de preocupação. Referiu que este tinha sido o contexto que tinha estado na base destes documentos 

e que estas condições conjunturais não deixavam de ter reflexo naquilo que eram os documentos de 

planeamento para o próximo ano. Uma vez que era habitual, na preparação dos mesmos e ao abrigo 

daquilo que eram as reuniões do Direito de Oposição, o Executivo auscultar aquelas que eram as propostas 

dos diferentes Grupos Políticos para o Orçamento e GOP`s, e sabendo que tinha decorrido uma reunião 

com alguns Grupos no dia 09 de dezembro e que antecederam a reunião de Câmara onde estes 

documentos tinham sido aprovados, perguntou até que ponto algumas das propostas que tinham sido 

submetidas e apresentadas pelos diferentes Grupos Políticos, tinham tido reflexo neste Orçamento e onde 

é que se poderia encontrar espelhadas essas mesmas propostas e se as mesmas tinham sido tidas em 

consideração. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado perguntou, relativamente à redução de 33% daquilo que era a iluminação pública, de 

750.000€ em 2020 para 500.000€ em 2021, o que é que estava na base desta redução referiu também a 

redução de 48% de energia de 51.000€ em 2020 para 26.500€ em 2021 e que possivelmente, haveria 

alguma ligação entre estes dois termos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Questionou ainda qual tinha sido o valor da retribuição mínima mensal garantida que tinha sido 

assumida na base do orçamento, sabendo que habitualmente, havia revisões anuais destes valores. ------ 

 ---------- Interveio o Deputado Paulo Caetano que cumprimentou todos os presentes e disse ter uma 

enorme dificuldade em conseguir seguir estes documentos, pois eram inúmeros ficheiros PDF que 

frequentemente, em momentos diferentes, assumiam títulos também diferentes e sentia dificuldade em 

seguir uma ordem e em perceber diferenças em alguns documentos que lhe pareciam demasiados 

parecidos, embora tivessem uma identificação diferente. Pediu que houvesse, pelo menos, um índice, o 

que já tinha sido anteriormente disto por outros intervenientes. Disse que esta seria a última sessão do 

atual Mandato a aprovar o Orçamento e as GOP`s mas que, previsivelmente em abril, a Assembleia 

Municipal aprovaria também o Relatório de Contas do ano 2020. Disse que semana passada, na reunião 

conjunta das Comissões, o Deputado João Rodrigues havia elogiado o facto de alguns documentos terem 

sido introduzidos neste Relatório nos últimos anos e que o Vereador José Polido tinha dito que se tratava 

de um trabalho enorme porque os softwares não estavam preparados para este tipo de Relatórios mas que 

lhe parecera ter havido vontade de contribuir para que a leitura de todos estes documentos, por parte dos 

Deputados municipais fosse relativamente facilitada. Disse que o Vereador tinha referido, na passada 

sexta-feira, a propósito das pavimentações necessárias, que o próprio Sérgio Marcelino tinha visto todas 

as vias do Concelho e que esperava que tivesse havido o apoio de uma equipa Técnica de Engenharia para 
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tal, pois ainda eram algumas centenas de km. Disse que tinham de ser feitas opções e definir prioridades 

relativamente a essas pavimentações porque não havia verba para isso e que o Presidente da CMS o havia 

referido novamente, no início da sua intervenção. Referiu ainda que quando se estava a elaborar um 

orçamento, havia sempre opções, quer a nível municipal ou a nível da gestão da coisa pública. ------------- 

 ---------- O Deputado disse que na última Assembleia Municipal tinha sido aprovada uma Moção a contestar 

a entrada em vigor do aumento da taxa de gestão de resíduos que estava incluída na Legislação publicada 

dias após o fecho da consulta pública, mais exatamente no dia 10 de dezembro e que aparentemente, pelo 

que já tinha lido da mesma Legislação, perguntou se o aumento de 11€ para 22€ era para o próximo ano, 

no ano seguinte manter-se-ia no mesmo valor mas depois em 2025 chegaria aos 35€, significando mais do 

triplo do valor atual e que os objetivos eram claros na Legislação. Disse haver um novo artigo nesta versão 

final, o anexo 1 do artigo 115º, que dizia que em 2021, ao não entrar imediatamente na distribuição das 

verbas que fossem produzidas pela aplicação da taxada gestão de resíduos, os municípios poderiam 

reclamar para si 30% da diferença que iriam pagar e estava-se a falar de 3,30€ por cada tonelada. Sem 

grandes contextos de Concursos e Avisos, poderiam reclamar do Fundo Ambiental que iria receber esta 

verba, diretamente para si estes 30% e este valor seria para ser introduzido no Sistema de Gestão 

Municipal. O Deputado perguntou se já havia alguma ideia das opções que se iriam tomar relativamente a 

estes 3,30€/tonelada que iriam poder ser reclamados de volta. ------------------------------------------------------ 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado João Valente que cumprimentou todos os presentes e disse que 

a bancada da CDU reconhecia que neste Orçamento para o ano de 2021 tinha alguns desafios em termos 

de investimento, que ia desde a Área Social, passando pela Cultura e Saúde e que estava expresso desde a 

primeira página destes documentos. Disse tratar-se de um trabalho que não havia começado com este 

Mandato mas anteriormente, com vários compromissos de revolucionar o Concelho e que nestes últimos 

4 anos, mesmo num ambiente difícil, estava mais do que visto que este trabalho não tinha parado. Disse 

que apesar de alguns Deputados não terem reparado, como o Deputado do BE, que questionou as obras 

por serem as mesmas, aconselhou o Deputado a estar mais atento, pois as Escolas tinham “nascido”, os 

Centros de Saúde estavam agora a acontecer e que não sabia onde é que o Deputado José Guerra investiria 

no seu orçamento. Relativamente à intervenção da bancada do MSU, disse ter ficado com algumas dúvidas, 

uma vez que tinham sido referidas injustiças e perguntou ao Deputado João Rodrigues onde é que tornaria 

este orçamento mais justo. Referiu que para alguns, este orçamento era considerado otimista e que para 

outros tinha sido apontado como ambicioso e exigente e relembrou que mais de 80% do orçamento do 

ano passado tinha sido cumprido. Disse também que por se estar com as populações e porque a bancada 
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do PS havia falado em opções, iria recordar as opções. Referiu que a bancada do PS havia apresentado 

neste Órgão, uma Recomendação para que o Governo do PS aprovasse uma Portaria de Extensão da obra 

da Escola Básica Navegador Rodrigues Soromenho mas que se havia esquecido de acrescentar na mesma, 

que deveria ser incluída nesse documento, que o valor do Acordo não eram 2.600.000€, mas sim 3 milhões. 

Tinha sido uma opção do Governo, tal tinha sido opção da CMS, comprar um terreno no valor de 1.400.000€ 

para a construção de uma escola. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse ainda que a Administração Central tinha recebido terrenos por parte desta Autarquia, que os 

adquiria e permutava e que seria melhor falar dos terrenos das escolas, dos Centros de Saúde, do Quartel 

e do Tribunal mas, tratava-se de opções e o Governo vendia os terrenos à Câmara, que recebera, por 

exemplo, como uma doação, o que acontecera com o Cabo Espichel. -----------------------------------------------   

 ---------- Disse ainda que a bancada do PS tinha optado por se abster de votar a taxa de gestão de resíduos, 

uma Legislação do Governo, que obrigaria as Câmaras a onerar a fatura da água, ónus esse que iria ficar, 

mais uma vez, na Câmara Municipal de Sesimbra. Salientou que o Deputado do PS ainda dissera que a CMS 

poderia depois aplicar essa verba em bens desta utilidade. Disse que o que se ouvia por parte da bancada 

do PS nos últimos tempos, era que se abstinham e votavam contra este orçamento porque não se baixava 

o valor do IMI e apresentavam outras ideias, com o aumento da água para se poupar no IMI. --------------- 

 ---------- Ainda sobre o orçamento e para terminar, o Deputado disse que a bancada da CDU não tinha 

dúvidas naquilo a que respeitava este orçamento e com responsabilidade, mantinha a taxa do IMI porque 

não tinha havido um aumento dos impostos e esta receita era essencial para os objetivos traçados e 

porque, pelos vistos, viriam “aí” outros impostos. ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado João Rodrigues que esclareceu que a sua intervenção sobre 

injustiça se devia ao facto do Concelho estar a ser injustiçado e não por haver uma injustiça no orçamento. 

Disse que a verba do FEF (Fundo de Equilíbrio Financeiro) era uma verba ridícula relativamente a outros 

municípios, uma vez que recebia apenas 224.000€, obrigando a que o município fizesse os investimentos 

que estava a fazer, à custa da sua despesa corrente. Disse que aquilo que queria transmitir era a realidade 

com que o município era confrontado, não por culpa própria, e que a injustiça a que se referira não era do 

orçamento mas em relação às verbas recebidas pelo Concelho e que a interpretação do Deputado João 

Valente não correspondia à sua intervenção anterior. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio o Deputado Pedro Mesquita que cumprimentou todos os presentes e disse que não ia 

intervir nem tocar em alguns temas mas que devido à intervenção do Deputado João Valente, era obrigado 

a fazê-lo. Perguntou ao Deputado se conhecia verdadeiramente a Quinta do Conde, pois se não conhecia, 
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o próprio lhe explicava e questionou-o onde estava o desenvolvimento da Quinta do Conde e que se 

pudesse lhe respondesse a esta questão com todos os argumentos e não apenas sobre os terrenos. ------ 

 ---------- Salientou que dada a centralidade da Quinta do Conde, esta vila deveria ter um melhor tratamento 

porque não via um grama de alcatrão há cerca de 20 anos. Disse estar na Quinta do Conde desde 1994 e 

que se lembrava da Quinta do Conde ter ruas de areia e que tinha um total de 100 km de rua. Disse lembrar-

se que o investimento feito no Mandato do PS, tinha sido aquilo que o Presidente da CMS já tinha referido 

ser necessário realizar e que era a modificação e troca das condutas de água e que se tratava de 

intervenções dispendiosas mas era natural e normal que passados 20/25 anos, que fosse necessária uma 

manutenção mas era um facto que não se via nada disso naquilo que eram as vias de acesso na Quinta do 

Conde. Disse que o próprio Presidente da CMS tinha admitido que o orçamento para a repavimentação e 

pavimentação era deficitário e que a Câmara não tinha condições para o fazer. Disse que quando o 

Deputado João Valente vinha “florear” para o seu lado e acusar a bancada do PS daquilo que lhe apetecia 

e mais convinha, deveria ter em consideração determinadas falhas e necessidades que a Quinta do Conde 

tinha. Referiu ainda que o Deputado circulava por lá diariamente e que deveria estar atento e não fazer 

este tipo de observações e de intervenção. Para terminar, disse que dada a localização da Quinta do Conde, 

disse que deveria ser dada uma maior atenção porque ainda há pouco tempo tinha sido festejado mais 

aniversário da Quinta do Conde e que sendo uma vila jovem, se queria dinâmica e também nova, uma vez 

que havia Vilas muito mais antigas em Portugal e com melhores condições de circulação, ordenamento do 

território e do espaço e que com um pouco mais de esforço, ter-se-ia uma vila um pouco melhor. Disse eu 

era um facto que estavam a ser construídos muitos equipamentos e que muitos outros eram mais 

necessários de construir mas tudo tinha escolhas e que tudo tinha a ver com o orçamento que se estava 

hoje a discutir, uma vez que não cabia tudo no orçamento e que havia a plena consciência disso. ---------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Paulo Caetano que disse ter sido o Executivo a falar de opções e 

que tinha apenas reportado aquilo que tinha ouvido, com agrado, por parte do Vereador José Polido ma 

reunião realizada na passada sexta-feira e também hoje na apresentação feita pelo Presidente da Câmara. 

Sobre uma das grandes despesas em curso no próximo ano relativamente à retirada do amianto das várias 

escolas do Concelho, perguntou qual tinha sido a opção tomada para a espessura das placas para substituir 

o amianto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ainda sobre a intervenção do Deputado João Valente, disse que era uma leitura linear e muito 

simplista, dizer-se que o aumento da taxa de gestão de resíduos iria onerar diretamente a fatura da água 

mas que havia opções que se poderiam tomar e questionou também que opções é que seriam tomadas 
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para não haver esta leitura. Disse que o aumento nos dois primeiros anos seria de 22€ mas que o próximo 

Mandato Autárquico acabaria com a taxa a 35€. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para terminar, o Deputado disse que não era correto confundir o IMI com a taxa de gestão de 

resíduos, também porque se estava a falar de um imposto e de uma taxa, que eram coisas completamente 

diferentes e que defender a diminuição de um imposto ou defender que havia uma lógica no aumento 

desta taxa que implicava a prestação de um serviço, não tinha nada de contraditório. ------------------------- 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado José Braga, que cumprimentou todos os presentes e começou 

por dizer, relativamente à intervenção do Deputado José Guerra, que desta vez, ao contrário do passado, 

havia abordado a questão de como se construía o orçamento, de uma forma filosófica. Disse que em 2019, 

o Deputado do BE havia defendido um conjunto de investimentos, entre os mesmos, a construção da 

Estrada dos Almocreves, não percebendo se este investimento defendido pelo BE se enquadrava, ou não, 

no quadro filosófico que o mesmo vinha agora defender. Referiu que, pelos vistos, agora iria votar contra, 

numa questão de filosofia, sendo uma grande “pirueta” de um ano para o outro. ------------------------------- 

 ---------- Em relação à intervenção do Deputado Pedro Mesquita, o Deputado José Braga disse ter 

consideração por todos enquanto defensores de projetos políticos diferentes dos da CDU e também que 

morava na Quinta do Conde desde 2011 e que era evidente que o Deputado Pedro Mesquita, como residia 

lá há mais tempo que o próprio, reconhecia o trabalho desenvolvido pelo PS mas que tinha que reconhecer 

o trabalho que estava a ser feito pela CDU. Disse que havia ainda muito a fazer mas não era verdade que 

não tinha sido colocada nem um grama de alcatrão, pois tinham sido asfaltadas várias ruas, embora 

houvesse ainda muito por asfaltar. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu haver quatro preocupações por parte da bancada da CDU e que gostaria que o Partido 

Socialista também acompanhasse nesta mesma preocupação, o que não se verificara que acontecesse e 

recordou que a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), que representava todas as 

correntes políticas, tinha defendido que o Orçamento de Estado previsse valores que ressarcir as Câmaras 

Municipais, entre elas a de Sesimbra, dos custos que as mesmas haviam tido nas ajudas e apoios no 

combate ao novo Coronavírus. Salientou que juntando esta questão aos 400.000 euros da Escola Básica 

Navegador Rodrigues Soromenho, cujo Protocolo havia sido rasgado, havia ainda a questão em termos de 

custos que não era possível quantificar e que era a transferência de competências, a partir de janeiro de 

2021, cuja maior quantidade teria de ser assumida pela CMS. Em 2022, a Ação Social, Educação e Saúde 

iriam pesar mais nos custos da Autarquia e questionou o Presidente da Câmara que não acreditava que no 

próximo ano houvesse esta transferência de competências sem custos, só não se sabia os custos que iriam 
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ter. -----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à questão do amianto, disse que gostaria de ouvir, por parte do PS, algo sobre mais 

um custo suplementar, pois atualmente a Câmara era da CDU mas poderia também ser do PS e que as 

obras da competência do Poder Central já não se colocavam, pois nessa altura, em 2021 e 2022, os 

munícipes deslocar-se-iam à CMS para “bater à porta” para a realização das obras. Referiu que se tratava 

de mais 200.000€, significando que haveria um desvio de mais de 1 milhão de euros para a transferência 

de competências e que poderiam ser aplicados noutras áreas, tal como o Deputado Pedro Mesquita havia 

colocado na questão do asfaltamento das ruas na Quinta do Conde. ------------------------------------------------ 

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Rui João Rodrigues que cumprimentou todos os presentes e 

disse que a sua intervenção se prendia um pouco com a intervenção do Deputado Pedro Mesquita. Referiu 

que a Av. Almirante Reis, a Av. De Negreiros, a Rua da Fé, Rua Egas Moniz, Rua Luis de Camões e a Rua 

António Aleixo, entre outras, haviam sido requalificadas e que as falácias do PS eram estas, quer no 

Governo, tal como já havia sido referido em relação à Escola Básica Navegador Rodrigues Soromenho, com 

o rompimento daquilo que tinha sido assinado protocolarmente com a CMS no dia 17 de novembro, não 

cumprindo aquilo que estava no contrato e que como também não tinha cumprido com as necessidades 

da construção de uma Escola Secundária na Quinta do Conde, uma reivindicação antiga da população da 

Quinta do Conde, tal como não havia cumprido com a Projeção de um Centro de Saúde bem maior do que 

o existente que já aquando da sua inauguração, não tinha conseguido dar resposta à população nem 

cumprira com o quartel da GNR e que o iria fazer agora “às custas” do município, que dava o Projeto e o 

terreno, à semelhança daquilo que já tinha feito para a Escola da Boa Água, que estava num terreno do 

município mas que o mesmo não era ressarcido dos terrenos que dava, tal como o “negócio” do Cabo 

Espichel, que foi dado ao Estado mas que depois foi vendido à Câmara Municipal. ------------------------------ 

 ---------- O Deputado disse existirem necessidades prementes para a população da Quinta do Conde como 

um novo Centro de Saúde, uma nova Escola Secundária e um novo quartel da GNR mas estas 

responsabilidades eram da Administração Central e não da Autarquia que mais uma vez, se ia substituir ao 

Governo. Disse ainda que estavam em orçamento, algumas necessidades que ainda não tinham sido 

cumpridas por uma razão ou outra e que tinha havido outras preocupações na Quinta do Conde como o 

saneamento básico e o abastecimento de água e as necessidades básicas desta freguesia prendiam-se com 

aquilo que os sucessivos Governos do PS e do PSD não tinham feito. ------------------------------------------------ 

 ---------- Interveio a Presidente da AMS que relembrou ter sido já utilizada uma hora para a colocação de 

questões e informou que tinha de ser ponderado um dado relativamente à necessidade do encerramento 
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dos trabalhos às 22h30, uma vez que havia deputados e também técnicos que acompanhavam esta sessão 

mas tinham a necessidade de se ausentar para as suas residências dentro do período que era estabelecido 

(23 horas) e que agradecia que a convergência das questões se dirigisse sobretudo áquilo que era o grande 

tema desta sessão, independentemente de posições e contraposições que tinham sido colocadas por várias 

bancadas, nomeadamente a CDU, PS, MSU e BE -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado Sérgio Faias, que disse que o conjunto de intervenções já 

realizadas, tinham suscitado um conjunto de dúvidas que tinham de ser colocadas ao Presidente da Câmara 

Municipal, designadamente sobre a Escola Básica Navegador Rodrigues Soromenho, uma vez que tinha 

havido várias acusações de que o Governo tinha cortado o financiamento para este equipamento e que a 

bancada do PS gostaria de perceber as circunstâncias em que tal tinha acontecido porque não acreditava 

que o Governo o tivesse feito porque lhe apetecera. Referiu ainda que se tinha havido uma redução do 

valor comparticipado, naturalmente haveria uma justificação para esta causa, o que era importante 

perceber, para que “não ficasse no ar” que o Governo tinha simplesmente, decidido cortar por cortar por 

não gostar dos sesimbrenses ou porque havia algum desprezo pela população do Concelho de Sesimbra, o 

que não era o caso, visto os investimentos que estavam a ser feitos no Concelho, em conjunto com a 

Autarquia. Para terminar, o Deputado disse que gostaria de perceber qual o valor de referência por metro 

quadrado das placas de amianto que iria ser usado nas empreitadas de substituição nas escolas do 

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

 ---------- Interveio o Presidente da CMS que começou por responder às questões colocadas pelo Deputado 

José Guerra. Disse que o Deputado se havia enganado quando dizia que “esta era uma gestão para ter uma 

cidade como as outras” e que achava que o BE, no essencial, tinha uma visão igual para todas as cidades, 

independentemente da sua localização. Disse ainda que se o Deputado lhe dissesse, relativamente às obras 

concretas, que aqui se evidenciavam e discutia se as mesmas se faziam ou não e se havia orçamento para 

a sua realização e se haveria a necessidade de tomar opções para deixar de fazer outras coisas e se também 

dissesse que seria bom, tal como em outras cidades, ter um Centro de Saúde em Sesimbra, mais 22 fogos 

de habitação social, mais uma Escola Secundária sem ser da responsabilidade do município, mais 10 salas 

de 1º ciclo e pré-escolar, mais a reabilitação de um Património que era o último que faltava na Vila de 

Sesimbra, mais kms a fio de rede pedonal para promoção da mobilidade suave e que todas estas obras 

iriam criar uma Sesimbra igual a todas as outras cidades, o próprio poderia discordar do Deputado mas que 

se dissesse que eram essenciais e que a CMS tinha outra visão filosófica daquilo que era esta 
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contextualização do Concelho de Sesimbra e da visão estratégica da Autarquia, seria outra coisa 

completamente diferente. 

 ---------- Considerava que o BE tinha uma visão filosófica de conceção de vilas e cidades completamente 

diferente daquela que era, eventualmente a força maioritária no Executivo, não obstante essa visão 

filosófica que muitas das vezes era colocada. Disse haver uma identidade muito própria em Sesimbra e que 

era assim que tinha de ser vista e que havia opções que tinham de ser tomadas de acordo com as 

características do Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse também que não se escondia de que havia uma clara intenção, independentemente daquilo 

que hoje havia em termos de investimentos, prioridades, obras, de otimizar e calibrar aquilo que era os 

serviços municipais às suas reais necessidades, que não tinham sido feitas antes de 2016 porque a lei não 

permitia. Referiu que era discutível se a Autarquia queria ter funcionários e trabalhadores da própria 

Câmara a desempenhar as funções que eram sistemáticas, efetivas e recorrentes e que não eram 

momentâneas nem pontuais ou ter empresas a realizar essas obras. Disse haver um cunho ideológico e 

não se estava a contratar pessoas porque apetecia mas porque tinha sido necessário calibrar o aumento 

de 25% ao longo destes 4 anos e que não tinha sido diferente do aumento do número de pessoas ao serviço 

da CMS. Disse ter havido também um aumento na casa dos 25% em termos de novos trabalhadores tendo-

-se passado de cerca de 800 trabalhadores no final de 2017 para mais de 1.000 trabalhadores estimados 

no ano de 2021. Disse também ser verdade que ao longo deste período tinha havido um levantamento de 

um conjunto de restrições, não apenas do ponto de vista da gestão e contratação de pessoal como também 

de valorização daquilo que eram os salários dos funcionários públicos, com possibilidade da progressão e 

alteração da posição remuneratória em função, não apenas daquilo que era o aumento do salário mínimo 

nacional para a função pública. Salvo situações pontuais com os trabalhadores que tinham tido este 

aumento por via de alteração do salário mínimo e aqueles que tinham tido uma alteração da posição por 

terem passado de uma categoria para outra perdendo os pontos do sistema de avaliação que também o 

mesmo era injusto no essencial, todo o restante universo de trabalhadores da Autarquia tinham tido 

aumentos de vencimento, e bem, porque havia pessoas há mais de 10, 12, 15 anos sem ter quaisquer 

aumentos. Referiu que esta questão se refletia nesta questão orçamental e olhar para a situação de uma 

perspetiva simplista do número que representava um aumento com os custos do pessoal, a Câmara tinha 

colocado cerca de 100.000€ para a Opção Gestionária e que era suficiente para abranger os trabalhadores 

em situação de poder progredir na carreira mas também era verdade que se teria de incluir já o próximo 

ano, para ser pago aos trabalhadores em situação de insalubridade, o suplemento de risco e que a única 
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Câmara do País a pagar a todo o universo de trabalhadores era a Câmara Municipal de Lisboa. Salientou 

que tinha de se olhar para os números em função da realidade e que a questão do IMI, taxas, impostos, 

multas e outras penalidades e até a prestação de serviços, como era o caso dos serviços urbanos. --------- 

 ---------- Disse saber que o Deputado João Rodrigues olhava para todos os documentos com bastante 

atenção e percebia claramente que se tivesse a oportunidade de os comparar com orçamentos de outros 

municípios, perceberia que havia oscilações brutais em termos daquilo que era a estrutura da receita. 

Ninguém poderia apontar a CMS de não ser realista e incorreta e que para se conseguir implementar um 

conjunto de opções, tal como já tinha sido referido, que não eram de todo suficientes para aquilo que eram 

as necessidades que estavam levantadas nas mais diversas áreas, havia muita dificuldade em prescindir de 

uma receita que era fixa e estável e que não poderia colocar em causa o funcionamento da própria 

estrutura. Referiu que não era mentira que já tivesse repetido, que havia uma receita do ponto de vista 

dos impostos cujo comportamento nos últimos 3 anos permitia ter, para além do investimento brutal num 

curto espaço de tempo, também um rigor financeiro que permitia passar de anos com saldos positivos e 

que era o IMT, que por sua vez, era completamente volátil e que na Revisão Orçamental realizada em abril, 

tendo em conta a conjuntura que se estimava, uma das rúbricas colocadas e reduzidas no orçamento de 

2020, tinha sido exatamente o IMT, havendo uma expectativa de alguma contração no setor imobiliário, o 

que não acontecera. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Presidente disse que tinha de se olhar para estas questões de acordo com aquilo que eram as 

estruturas das próprias Autarquias e que era legítimo as forças políticas olharem para a estrutura de 

receitas da Câmara porque se houvesse algo que do ponto de vista de justiça social pudesse fazer mais 

sentido do que aquela que estava hoje a ser aplicada, a mesma seria aceite. Disse ainda que a Autarquia 

tinha a plena consciência de que o sistema tarifário dos serviços urbanos, que tinha uma incidência e uma 

particularidade que era premeditada e deliberada naquilo que era o equilíbrio das contas que era 

ligeiramente deficitário na água, no saneamento era um pouco mais e nos resíduos ainda era mais 

deficitário, face aos números de hoje. Referiu que havia uma questão premeditada que tinha a ver com a 

influência de segunda habitação, porque mesmo que não tivessem consumo, havia sempre uma tarifa fixa 

porque a despesa com a infraestrutura estava lá, como os ramais e mesmo que se não os houvesse, havia 

ainda a manutenção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre a intervenção do Deputado Lobo da Silva, disse que, se havia questão de que a CMS pudesse 

ser acusada, era de não haver cautela, e que a Autarquia tinha sido demasiado cautelosa até face áquilo 

que era a sua capacidade de endividamento neste momento. Disse que se tivesse havido uma postura mais 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 39  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 23 de 40 

 

 

“populista “ e “eleitoralista” do que aquela que tinha tido, teria sido muito fácil para a Câmara pavimentar 

tudo em um ou dois anos. Acrescentou que esta cautela se devia a não se saber qual o impacto que todos 

estes investimentos realizados num curto espaço de tempo poderiam ter num orçamento. ------------------ 

 ---------- Relativamente ao posto Territorial, disse que não se previa que no ano 2021 houvesse uma pedra 

no terreno e que tinha sido recentemente enviada à Câmara, á qual ainda não tinha sido dada resposta, 

uma adenda ao Contrato que permitia à Autarquia executar o Projeto aceitando a decisão de se mudar a 

localização entre o Cabeço do Melão e a Quinta do Peru. --------------------------------------------------------------- 

 ----------  Quanto às questões levantadas pelo Deputado Sérgio Faias, e relativamente ao rendimento 

mínimo garantido, o Presidente disse que a estimativa de cálculo feita, andava muito próxima daquilo que 

estava a ser negociado, cerca de menos 5€, mas também era uma verdade que a rubrica com o pessoal 

previa cerca de 23 milhões de euros mas chegar-se-ia aos 21 milhões, havendo ainda alguma margem. 

Acrescentou haver ainda 2 ou 3 rubricas, como a Iluminação Pública e aquilo que seria os investimentos da 

Amarsul e Simarsul, não obstante o orçamento otimista, que teriam de ser reforçadas com a inserção do 

saldo de gerência do orçamento de 2020 e não se tratavam de pequenas rubricas avulso que, dos cálculos 

da previsão daquilo que seria o saldo de gerência para inserção no orçamento de 2021, iriam com certeza, 

cobrir estas rúbricas. Disse também que se assim não fosse, aqueles que eram, sobretudo, os grandes 

investimentos e outras atividades que normalmente tinham um processo normal contabilístico de 

cabimento, e que se não houvesse cabimento nas outras rúbricas, nem sequer os procedimentos poderiam 

ser lançados, pelo que todo este processo estava feito por forma a não prejudicar o normal funcionamento 

e reforçar estas mesmas rubricas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre as questões do Estatuto do Direito de Oposição, tal como havia já feito na reunião de Câmara, 

disse ter ficado surpreendido com as propostas apresentadas pelo Partido Socialista, pela falta de alguma 

clareza nalgumas delas, de conhecimento noutras, tendo em conta que o PS estava representado no órgão 

Executivo com Vereadores que tomavam decisões em reuniões de Câmara sobre um conjunto de medidas 

que também estavam enunciadas de forma diferenciada ainda, de alguma falta de maturidade em algumas 

destas medidas. Disse que também no âmbito do Estatuto de Oposição, fizera questão de passar por todas 

e enunciar aquelas que já estavam no “terreno” e em que moldes, as que estavam no terreno de forma 

diferente, algumas até num sentido mais alargado do que a própria proposta que estava apresentada. 

Acrescentou que algumas das propostas, e em particular uma, que se tinha enquadrado num contexto mais 

popular, tal como tinha sido referido pelo Deputado João Rodrigues e que era a redução do tarifário da 

água, que já tinha sido mais do que debatida. A CMS estava aberta a olhar para o seu sistema tarifário, que 
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tinha défice, que iria ser alargado por uma opção da Autarquia não aumentar as tarifas, mesmo que 

houvesse um aumento dos custos operacionais para a Câmara, fosse por via direta ou por via de terceiros, 

nomeadamente a Amarsul. Disse ainda que o sistema tarifário da Autarquia tinha tido um Parecer favorável 

condicionado porque não cobrava, com o argumento de que não era muito mais acolhido e que eram as 

obras do saneamento e alargamento da rede que vinha colocar mais utilizadores no sistema e também 

mais receita, por via de novas ligações. Referiu que era assim que a CMS justificava que chegaria à cobertura 

prevista em termos de operação dos serviços urbanos. Disse também que não escondia que com o 

investimento que estava a ser feito na água, havia a expetativa de ver uma redução das perdas e de uma 

maior eficiência, que pudesse vir a reequilibrar as contas com um benefício para o utilizador. Disse que a 

tendência no próximo ano e nos seguintes, seria de agravamento, e que, inevitavelmente, todo o Executivo 

teria de ser chamado a olhar para o sistema tarifário e que seria uma discussão que tinha de ser feita. Ainda 

relativamente às taxas, e enumerando as que já tinham sido apresentadas e estavam incluídas nas GOP`s, 

não eram materializadas em pequenos textos e não se colocava a questão de que a CMS reduzia, ou não, 

as taxas em percentagem. O Presidente acrescentou que a Autarquia tinha uma isenção de taxas, proposta 

até 2021 e que já havia sido deliberado em Câmara, fosse por via da excecionalidade prevista na Lei do 

Orçamento de Estado que o Governo tinha agora a possibilidade de deliberar ou de legislar diretamente às 

Autarquias, fosse por via de uma alteração ao Regulamento de isenção parcial de 90% do pagamento de 

todas as taxas, outras de publicidade, não sendo apenas as esplanadas e toldos, com exceção das Entidades 

financeiras até ao final do ano 2021. Sobre a isenção das rendas no primeiro semestre, disse que estava 

deliberado ser uma percentagem, que tinha até sido em função das regras dos apoios do Estado ao setor, 

sobretudo da restauração e comércio, tendo sido deliberado também uma redução das rendas das 

concessões nos equipamentos municipais. Sobre a questão dos testes rápidos, disse que já tinham sido 

adquiridos para serem utilizados, em casos específicos, nos trabalhadores da Autarquia. Relativamente aos 

apoios às IPSS, disse que estavam garantidos e que tinham sido reforçados em função das necessidades, 

tal como as refeições escolares e que sobre os fogos municipais, resultando do próprio Regulamento, 

sempre que houvesse uma alteração significativa do rendimento do agregado familiar, deveria haver uma 

atualização imediata das rendas da habitação social assim que fossem apresentadas as evidências dessa 

alteração de rendimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Na questão das Campanhas para o comércio local, disse que tinha sido realizada uma Campanha 

com uma adesão bastante significativa, mais até do que aquilo que seria expectável, mas que também 

tinha sido explicado que, face à imprevisibilidade daquilo que se tinha, a CMS tinha de perceber até onde 
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e para que lado é que se poderia ir nas campanhas de marketing, para um mercado externo, interno ou só 

para o comércio local. Referiu que no Verão tinha sido feita uma Campanha para o mercado interno, para 

trazer mais pessoas a Sesimbra, e que no quadro da Área Metropolitana de Lisboa, eram números 

agradáveis, pois Sesimbra era o Concelho que menos impacto tinha tido durante os meses de época alta, 

face ao Covid-19. Referiu ainda a questão da descentralização de competências e disse que a Câmara 

Municipal seria obrigada a aceitar as mesmas, a não ser que o Partido Socialista fizesse um volt-fast 

nalgumas matérias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre as questões colocadas pelo Deputado Paulo Caetano, e relativamente à dificuldade dos 

documentos, disse que a Câmara Municipal apresentava mais documentos do que aqueles que a Lei 

obrigava. Referiu que tinha feito parte da Assembleia Municipal e que nunca tinha sido colocada a questão 

de haver dificuldades com os documentos das GOP`s. Disse que eram documentos densos e que resultavam 

daquilo que era o Plano Oficial de Contas (POC), agora com novas nomenclaturas do Sistema de 

Normalização Contabilística para administrações públicas (SNC-AP) mas também era verdade que a 

bancada do Partido Socialista havia colocado essa questão e que tinha valorizado muito a forma como tinha 

sido apresentado o documento do Relatório da Atividade Municipal, resultado de algumas iniciativas até 

da bancada do PS e particularmente, do seu Líder de bancada à época e bem, pois estava-se a aprender, 

em função das questões que iam sendo colocadas. Disse que a questão do Orçamento não tinha sido fácil, 

pois havia vários técnicos da Autarquia a trabalhar sobre determinadas matérias e os eleitos da Autarquia, 

como o próprio, acabavam por receber os documentos nas vésperas das reuniões de Câmara.-------------- 

 ---------- Quanto à questão das pavimentações, disse que a CMS tinha havido muita cautela e 

responsabilidade porque com a gestão financeira que se tinha tido e com a capacidade de endividamento 

que se tinha conseguido e que era talvez, a mais baixa dos últimos 30 anos, era também uma opção e 

estava em crer que toda esta Assembleia não votaria contra, se fosse para fazer um investimento em áreas 

tão prioritárias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre a questão do Decreto-lei da gestão de resíduos, o Presidente disse que não o tinha lido e que 

fazia fé nas palavras do Deputado Paulo Caetano com uma nunce, pois não tinha lido o Regulamento mas 

sabia que as notas eram três: O Regulamento entrava em vigor a 31 de julho e não a 01 de janeiro, ou seja, 

naquilo que dizia respeito à CMS, o Diploma era muito mais vasto do que o valor por tonelada de resíduo 

depositado em aterro. Disse não parecer que houvesse no Diploma, daquilo que sabia, nenhuma entrega 

de 30%, não por ter lido o Diploma mas por ter acompanhado tudo na votação do mesmo, e que o seu 

Partido Político havia feito um Projeto-lei de revogação do Diploma, tal como o PSD também o fizera, 
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havendo assim 2 Projetos-Lei de revogação deste Diploma com pedido de uma apreciação Parlamentar até 

com o fundamento da Área Metropolitana de Lisboa (AML) e da Associação Nacional de Municípios (ANMP) 

para avocar a discussão sobre esta matéria à Assembleia da República. Disse também que o Bloco de 

Esquerda havia apresentado um Diploma que previa que a aplicação do aumento da taxa de resíduos 

ocorresse só após o Covid-19 e que 30% da receita proveniente desse aumento revertesse para os 

municípios. Para si, não fazia sentido que o BE viesse propor uma coisa que o mesmo já tinha, a seguir à 

aprovação do Diploma, parecendo-lhe haver alguma confusão da parte do Bloco de Esquerda. ------------- 

 ---------- Salientou que os municípios iriam pagar o dobro e daquilo que seria pago, 30% seriam recebidos 

para investir no Sistema e que para isso, o que não faltava eram matérias e investimentos como o Porta à 

Porta, a Recolha de Bio resíduos, a manutenção de viaturas, a aquisição de novas viaturas. Disse que ao 

aumentar-se a taxa de resíduos, estaria a influenciar-se para que houvesse menos probabilidade de as 

pessoas depositarem resíduos e fazerem uma maior seleção dos mesmos. ---------------------------------------- 

 ---------- Relativamente às questões levantadas pelo Deputado Pedro Mesquita, disse que nunca o tinham 

ouvido dizer, desde o início das suas funções, e que seria difícil, alguma vez ouvi-lo a tomar partido e ter 

um discurso divisionista entre freguesias, coisa que já tinha acontecido nesta Assembleia, até pela bancada 

do Partido Socialista. Dizer que não havia pavimentações nem qualquer investimento na Quinta do Conde 

há 20 anos, significava que o Deputado saia de manhã da Quinta do Conde e só voltava mesmo para dormir 

ou o vidro do carro devia estar sempre embaciado. Disse que por aquilo que o Deputado dissera, não havia 

investimentos há mais de 20 anos e que o próprio não era divisionista mas tinha sido exatamente a partir 

de 1997 que se experimentou esse grande nível de investimento. Toda a gente sabia que faltava um grande 

investimento na Quinta do Conde e a sua opinião pessoal era de que até fazia mais falta um investimento 

num espaço público, não pela falta de equipamentos mas pela vivência na Quinta do Conde, em que as 

pessoas gostavam de ter um espaço público à sua porta, um espaço pedonal, e menos elementos que 

pudessem constranger o percurso pedonal de casa até um local próximo. Disse haver pouco sentimento de 

vizinhança e aquilo que se tinha feito era tentar que houvesse algum equilíbrio entre estas coisas também. 

Salientou o trabalho realizado pela Junta de Freguesia da Quinta do Conde e que, independentemente de 

se fazer mais para um lado ou para o outro, o importante era criar identidade e sentimento, o que era 

normal não haver numa freguesia que entre os anos de 1991 e 2001 triplicava os seus habitantes. O 

Presidente disse achar que a Quinta do Conde era um dos maiores exemplos de reconversão urbanística 

que existia em Portugal mas não estava perfeito porque não era uma coisa feita de raiz. Ia-se melhorando 

e investindo mas não era o suficiente mas era um dos maiores exemplos num curto espaço de tempo, dito 
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pelo Professor Jorge Gaspar, conhecido na área do ordenamento do território, e que equiparava a Quinta 

do Conde à reconversão do Parque das Nações mas sentia tristeza quando o mesmo dizia que a diferença 

era que no Parque das Nações estava o nosso dinheiro “enterrado” e ainda os Fundos Comunitários e na 

Quinta do Conde estava o dinheiro dos habitantes e da Câmara Municipal. Acrescentou que o Estado tinha 

uma dívida à Quinta do Conde que nem daqui a 20 nem 30 anos chegaria a pagar, desde os parques urbanos 

aos equipamentos e que bastaria uma décima daquilo que tinha sido investido no Parque das Nações para 

que a Quinta do Conde fosse completamente transformada em talvez um dos melhores locais do País para 

viver mas não podia ser só a Câmara Municipal a ser chamada. Relembrou que havia uma Candidatura 

aprovada pelo Lisboa 2020 com um financiamento à ARS – Lisboa e Vale do Tejo para a construção da nova 

Unidade de Saúde Familiar da Quinta do Conde mas que estava à espera do lançamento de uma Portaria 

de Extensão de Encargos para lançar o Concurso e que se a mesma não viesse, alguém teria de ser chamado 

à responsabilidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu ainda que o Deputado Pedro Mesquita tinha omitido que o Presidente havia dito que 

provavelmente, a Autarquia teria meio milhão de euros, este ano, para pavimentações e mais meio milhão 

para a rede de águas em todo o Concelho, onde também estavam incluídos 3 ou 4 arruamentos na Quinta 

do Conde, incluindo o Casal do Sapo, para onde estava prevista tanta verba como para a Quinta do Conde, 

Santiago e Castelo, só em pavimentações. Estava a falar-se de investimento municipal que tinha sido visto 

e aprovado por todos na Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------      

 ---------- Quanto à questão sobre a descentralização de competências e amianto, disse que o grande ónus 

deste processo da descentralização tinha a ver essencialmente com a igualdade de oportunidades no 

acesso e, obviamente na questão financeira, que tinha a ver com três grandes matérias: Educação, Saúde 

e Ação Social. O Presidente disse estar convencido que se estas três áreas tivessem sido depuradas e 

retiradas de todo este processo, com mais ou menos acerto, todas as outras poderiam ser alvo de algum 

consenso mais alargado do que aquele que tinha sido entre o PS e o PSD. Disse que retirando as questões 

da gestão das áreas protegidas e a questão da fiscalização do estacionamento, tudo o resto poderia ter 

sido mais consensual ou pelo menos, mais concertado mas o problema era que estas três áreas (Educação, 

Saúde e Ação Social), faziam parte do “pacote” e a Câmara não podia aceitar as outras e estas ficarem de 

parte. Já havia sido dito várias vezes, em discussão, na Assembleia Municipal, que se a mesma fosse só 

sobre algumas competências e não se aceitassem as outras, estava tudo bem mas neste momento, o 

processo não se podia dissociar deste grande “bolo”. -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à Escola Básica Navegador Rodrigues Soromenho, disse que o Deputado Rui João 
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Rodrigues havia feito um pedido formal à Câmara para o fornecimento do Acordo da colaboração para a 

ampliação e requalificação da EB2,3 Navegador Rodrigues Soromenho, que foi depois remetido para a 

Assembleia Municipal, bem como a 1ª Portaria aprovada em 2017 e que tinha dado origem a este Acordo, 

tendo sido também enviada a troca de emails mantida ao longo deste tempo e, inclusivamente, a proposta 

da DGEstE, do início de 2020, da declaração daquilo que tinha sido enviado para as Finanças para a Portaria 

de Extensão de Encargos, que no fundo, seria um reescalonamento da 1ª Portaria de Extensão de Encargos. 

Explicou que o que estava no Acordo de Colaboração e que tinha sido sempre consertado com a Secretaria 

de Estado da Educação era que a CMS receberia 3 milhões de euros para uma intervenção de ampliação e 

requalificação da Escola Básica 2,3 Navegador Rodrigues Soromenho. Disse ainda que a Câmara Municipal, 

em articulação com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) e com a Secretaria de Estado 

à época, tinha lançado a empreitada da ampliação por forma a que os alunos se mantivessem 

exclusivamente no edifício antigo da escola atual e tinha neste momento preparado o lançamento desta 

empreitada para a fase de requalificação, situação que tinha sido sempre pacífica e que tinha sido 

explicada, coordenada e articulada por todas as Entidades, com exceção da última reunião com a Secretária 

de Estado e que até tinha sido dado conhecimento à CMS das sucessivas démarches realizadas meses a fio. 

Sobre a questão do Acordo do amianto e da questão desta Escola porque a preocupação da Câmara era 

que se não houvesse a publicitação da Portaria combinada em termos de valores, a CMS não receberia 

dinheiro daquilo que já tinha investido e nessa última e única reunião com a Secretária de Estado, a 

Autarquia foi confrontada com uma realidade que desconhecia que era a existência de uma nova Portaria 

de Extensão de Encargos, por decisão unilateral, nunca tendo sido colocada tal proposta à Câmara, em que 

a informação recebida tinha sido de que a Portaria já estava assinada entre a Secretaria de Estado da 

Educação e do Orçamento, estando a aguardar apenas a publicitação e que o montante seria de 471.000€ 

para o ano de 2020, cerca de 1.200.000€ para 2021 e 600.000€ para 2022. Tendo verificado que estes 

valores não chegavam a 3 milhões de euros, o Presidente da Câmara comentou com a Secretária de Estado 

de que havia um erro porque o Acordo era para 3 milhões de euros e o Delegado Regional de Educação 

tinha estado em todas as reuniões com as 3 diferentes Secretárias de Estado, tendo sido dito que a Portaria 

só iria ser publicada com o valor da empreitada em curso porque tinha sido o determinado com as Finanças 

e que agora teria de ser falado o financiamento para a próxima fase. ----------------------------------------------- 

 ---------- Esta situação significava, mais uma vez, que não tinha havido nenhum contacto prévio, nenhuma 

informação anterior e que o Delegado Regional havia telefonado à Vice-presidente da CMS a comunicar 

que tinha ficado surpreendido, embora tivesse dúvidas de que o mesmo não soubesse desta situação. -- 
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 ---------- Para terminar, o Presidente da CMS disse que a Portaria tinha sido assinada em 2017 e era sabido 

que até ao final do ano de 2018, teria de se fazer um reescalonamento porque a Câmara só tinha um estudo 

prévio e teria de avançar com todo o Projeto, pois não poderia haver execução física da obra em 2017. 

Disse que no final de 2018, a CMS havia reunido com a Secretária de Estado e proposto este 

reescalonamento da Portaria já com a estimativa que tinha, tendo havido uma confirmação por parte da 

Secretaria de Estado, não tendo havido uma publicação do mesmo em 2018. No final de 2019, a Câmara 

reuniu com a nova Secretária de Estado, Susana Amador, com esta proposta, tendo sido a Autarquia depois 

confrontada pela própria, no final de 2019, que informou haver um problema e que, independentemente 

do reescalonamento, não haveria mais meio milhão de euros, questionando se a Câmara Municipal 

aceitaria 500.00€ em 2020, 1.250.000€ em 2021 e 1.250.000€ em 2022, ao que a CMS respondeu 

afirmativamente, tendo aceitado a proposta. O apresentado agora, significava que neste momento, o que 

estava financiado era a obra em curso e não estava nada para a reabilitação da Escola Básica 2,3 Navegador 

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

 ---------- Tomou do uso da palavra o Vereador José Polido que cumprimentou todos os presentes e que, 

relativamente ao Deputado Paulo Caetano ter dito haver muitos documentos, disse que a Legislação atual 

obrigava ainda a mais três que não estavam anteriormente e que tinham de ser feitos através de um grande 

esforço do Departamento Financeiro, documentos esses, cujo software ainda não estava preparado para 

os elaborar, sendo os mesmos a Demonstração dos Fundos de Caixa, o Balanço e a Demonstração de 

Resultados Previsionais. Disse ainda que a Autarquia era também obrigada a fazer estes documentos e que 

as regras hoje, eram substancialmente diferentes daquelas que eram conhecidas até então e que com o 

SNC (Sistema de Normalização Contabilística), era feita apenas uma alteração orçamental, ou seja, para se 

comprar uma garrafa de água e se não houvesse rúbrica numa GOP, a mesma não poderia ser comprada. 

No entanto, à luz da Legislação atual, não poderia haver uma receita superior aos 100%, significando que 

aquilo que tinha sido trazido, por exemplo, com a redução dos valores que se iria receber este ano, teria 

agora de se fazer o inverso em algumas das rúbricas para que não fossem ultrapassados os 100% da 

Execução Orçamental no final do ano. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que em 2019, o que a CMS pagava para a reposição do resíduo eram 20,48€ e este ano, esse 

valor tinha passado para 29,70€ + 11€, ou seja, era agora de 40€ e que se daqui por dois anos se teria 35€ 

só da TGR (Taxa de Gestão de Resíduos), seria mais do que aquilo que estava atualmente a ser pago. O 

Vereador disse que se só se podia cumprir o rácio da recuperabilidade dos custos se a Câmara tivesse de 

receita, no mínimo, 90% dos custos que tinha, incluindo também os custos com recursos humanos, viaturas 
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e a operação mas que tal não seria possível não onerando a fatura que se recebia em casa para pagar.  -- 

 ---------- Disse também que não era verdade quando tinha sido dito que a Autarquia nada fazia na Quinta 

do Conde e que este ano, havia já um compromisso assumido de quase 500.000€ para esta freguesia e que 

estava previsto, na página 38 das GOP`s, que só para a reabilitação da rede viária, o valor descriminado era 

de 750.000€. Disse ainda que aos dias de hoje, entre a receita que a Câmara Municipal tinha deixado de 

ter (1.200.000€) e os custos imputados à problemática do Covid-19 (cerca de 1.700.00€), os valores eram 

de 3 milhões de euros. Disse que com este orçamento, a CMS garantia todos os apoios a quem deles 

necessitava e não aumentava nenhum dos tarifários, não podendo a Câmara ser acusada de ter aumentado 

os tarifários dos resíduos urbanos, da água e do saneamento, o que já não acontecia há 5 anos, mantendo-

se também os mesmos níveis de impostos. Salientou que isto vinha na coerência daquilo que vinha a ser 

dito, fazendo com que no final do ano, a CMS tivesse uma dívida de curto prazo a rondar os 2 ou 3 milhões 

de euros e que iria passar com um saldo orçamental também nessa ordem e que a dívida de médio/longo 

prazo era de pouco mais de 11 milhões de euros e esta era a coerência no trabalho realizado, não 

aumentando os impostos e traçando uma linha que era a mais correta para os destinos do Concelho de 

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

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado Lobo da Silva que disse que quando se falava em haver cautela, 

não se queria dizer que a CMS não tinha sido cautelosa mas que era apenas um alerta. Relativamente à 

questão dos Governos, relembrou que o Centro de Saúde da Quinta do Conde tinha sido acabado num 

tempo de governação do PSD. Para terminar, o Deputado disse que sobre o amianto na Escola Básica 

Navegador Rodrigues Soromenho, o Centro de Saúde de Sesimbra, o Centro de Saúde da Quinta do Conde, 

a Escola da Quinta do Conde, e o quartel da GNR, se podia concluir somente o seguinte: “nunca a palavra 

foi tão desonrada nem a honra teve tão pouca palavra”. --------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou do uso da palavra o Deputado João Valente que disse que o Presidente da Câmara havia 

falado em Jorge Gaspar, o que lhe tinha suscitado a curiosidade de ser o mesmo que falava do Plano 

Metropolitano e na adaptação às alterações climáticas. Disse que a bancada do PS, com a 

impermeabilização e só pensando na Quinta do Conde com o alcatrão, esta parte do Jorge Gaspar ficava 

colocada de parte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio o Deputado Sérgio Faias que disse que pelo que tinha percebido, pelos esclarecimentos, 

apenas o PS tinha apresentado propostas na reunião de Direito de Oposição ou pelo menos, não tinha 

havido qualquer referência a outras propostas por parte do Presidente da Câmara. ---------------------------- 

 ---------- Em relação à questão da Escola Básica Navegador Rodrigues Soromenho, disse que pelo que era 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 39  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 31 de 40 

 

 

sabido, havia um compromisso do Governo para que na segunda fase da empreitada, fossem transferidos 

os 400.000€ e acrescentou que a bancada do PS estava disponível, tal como já o havia feito anteriormente, 

para apresentar ou votar um documento que relembrasse o Governo sobre esse mesmo compromisso e a 

necessidade de transferir o valor remanescente para a conclusão desta obra que tanta falta fazia à 

comunidade escolar do Concelho de Sesimbra. Em relação à questão do amianto, o Deputado referiu que 

o inicialmente previsto, o valor de referência das placas a substituir era de uma espessura de 30 mm e 

neste caso, o município havia optado por 50 mm, o que naturalmente, teria um aumento do preço. Disse 

ainda que percebendo que haveria diferentes opções e que este valor assumido inicialmente teria sido 

curto, tinha havido uma grande disparidade entre os valores de vários municípios e a necessidade de 

reforço de alguma da verba, este valor inicial havia passado de 55€ por metro quadrado para 65€ por metro 

quadrado, tendo havido um aumento de 20% por parte do Governo no sentido de haver uma melhor 

resposta áquilo que eram as necessidades, permitindo ainda que fossem incorporados trabalhos 

complementares com mais 10%, indo até à cobertura de 71,5€ por metro quadrado. -------------------------- 

 ---------- Para terminar, o Deputado disse que o Grupo Municipal do PS havia analisado a proposta das GOP`s 

e Orçamento para 2021 e, sabendo que os instrumentos previsionais analisados haviam sido preparados 

num contexto de elevada incerteza resultante da pandemia, e que perante estas circunstâncias se tinha 

tornado imperioso atuar de forma firme e determinada na proteção das pessoas e particularmente, dos 

mais vulneráveis e como tal, havia-se tornado essencial ao município que tivesse a capacidade para apoiar 

as famílias e as empresas do Concelho e que, por ter plena consciência dessa necessidade, o PS se havia 

abstido na proposta de impostos municipais para 2021 porque sabia que seria necessário manter esse 

mesmo nível de receitas para fazer face às consequências da pandemia. Salientou ainda que a Câmara 

Municipal de Sesimbra e os Partidos que a apoiavam, apesar de terem recusado a Recomendação do PS do 

dia 26 de junho para apoiar financeiramente as Instituições Particulares de Solidariedade Social e o 

Movimento Associativo do Concelho no combate à crise pandémica económica, viu depois refletido o PS 

que esse apoio estava neste orçamento e que face ao exposto e tendo em conta a situação atual em que 

se vivia e a necessidade da Autarquia ter a capacidade para responder a algumas das necessidades mais 

prementes da população do Concelho e o facto de se encontrarem em curso um conjunto de investimentos, 

parte considerável dos quais com financiamento do Governo e financiamento Comunitário, o Partido 

Socialista iria abster-se na votação das GOP`s para 2021. --------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio novamente o Vereador José Polido que o que tinha acontecido e iria acontecer nesta 

extensão de encargos para os 400.000€, tal como era sabido, daqui por dois anos, essas competências 
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viriam para a Autarquia e era o tempo de terminar a escola, sendo depois as mesmas da competência da 

Câmara Municipal. Disse que a CMS já estava habituada a promessas e que esperava estar errado mas, mas 

de certeza absoluta que seria isto que iria acontecer Referiu que a Câmara Municipal não devia ter 

concorrido ao amianto e que deveria ter sido o Governo a fazê-lo porque da competência da Autarquia, 

não existia nenhuma escola com amianto e o Governo era quem deveria ter feito a obra, não só em 

Sesimbra mas no País inteiro, o que não tinha feito, daí que transferia o ónus para as Autarquias e 

colocando toda a gente em “pé de guerra”. Disse também que o município de Sesimbra havia honrado 

todos os seus compromissos com o Movimento Associativo e com as famílias carenciadas, sobretudo com 

as IPSS, reforçando o apoio que as mesmas necessitavam para dar o devido apoio às populações. Foi 

também reforçado um apoio aos Bombeiros Voluntários de Sesimbra porque tinham sido privados de uma 

grande receita que tinham e que era o transporte de doentes para os Hospitais, tendo-se socorrido da 

Autarquia, que socorreu sempre quem necessitava. O Vereador terminou a sua intervenção dizendo que 

este Orçamento tinha todos os apoios que estavam a ser dados anteriormente mais os reforços, 

nomeadamente para os Bombeiros Municipais. ---------------------------------------------------------------------------       

 ---------- Não havendo mais intervenções, a Presidente da AMS colocou à votação os documentos em 

apreciação e  estando presentes 24 eleitos, foi aprovado por maioria, com 14 votos a favor (12 CDU e 2 

PPD/PSD), 1 voto contra do BE e 9 abstenções (7 PS e 2 MSU) sob proposta da Câmara Municipal, os 

documentos respeitantes às “Grandes Opções do Plano (PPI e AMR´S) e Orçamento 2021 – Mapa de 

Pessoal”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Grupo Municipal da CDU apresentou a seguinte Declaração de Voto: ----------------------------------  

 ---------- “A bancada da CDU votou favoravelmente este Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 

2021, por reconhecer a importância deste instrumento de gestão, que não se pode dissociar da realidade 

local e necessidades das famílias, tendo em conta o contexto socioeconómico atual que se vive, face à 

situação de saúde pública que o país atravessa, decorrente do surto epidémico, por covid_19, mas também 

por manter os compromissos anteriormente assumidos e projetar novos desafios, que requerem um enorme 

esforço para autarquia, designadamente, ao nível do investimento, de política financeira e orçamental. - 

 ---------- Este é o resultado de um trabalho que já vem de trás, onde há sensivelmente 16 anos assumimos o 

compromisso de revolucionar o concelho em termos de infraestruturas, equipamentos e atividades, 

consolidando nestes últimos 4 anos, num ciclo particularmente difícil. ---------------------------------------------- 

 ---------- Se para alguns, este orçamento é demasiado otimista, em tempos outros orçamentos também 

foram apontados como “ambiciosos” e “exigentes”. As observações e as preocupações manifestadas com 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 39  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 33 de 40 

 

 

os orçamentos da CDU são o melhor elogio ao trabalho desenvolvido. Assim todos saibam assumir os seus 

compromissos e acordos celebrados com a câmara municipal de Sesimbra. Facto é que o orçamento 

anterior tem uma execução superior a 80%. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E sim! Consideramos este, um orçamento exigente …mas consciente; otimista… mas realista e com 

a convicção que podemos fazer melhor! -------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- E porque “o comboio não passa duas vezes”, as Grandes Opções do Plano, incluem para além de 

projetos de iniciativa municipal, candidaturas a fundos comunitários e compromissos assumidos com a 

administração central. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Não aceitámos as transferências de competências por considerarmos estar em causa “opções 

políticas governativas de subfinanciamento das autarquias e de uma ingerência na autonomia do poder 

local, sem paralelo”, mas sempre estivemos presentes, ao lado das populações, atentos às suas 

necessidades e preocupações. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi por esse motivo que aceitámos nos substituir ao estado, na Construção da nova Unidade Saúde 

de Sesimbra e na Construção e Requalificação da Escola Básica Navegador Rodrigues Soromenho; na 

elaboração dos projetos, cedências de terreno, mas também, na elaboração do projeto do novo posto 

territorial da GNR da Quinta do Conde. E não será por nós que um novo tribunal no concelho de Sesimbra 

não se torne uma realidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Porque valorizamos o bem-estar e qualidade de vida das populações, a preservação do nosso 

património e identidade cultural, ao nível municipal, será uma realidade - o Novo Edifício de Habitação 

Social Bloco da Mata; a Reconstrução da Capela de São Sebastião; a Conclusão da obra de ampliação da 

Escola Básica do Conde 2; assim como, a continuação da requalificação do Santuário do Cabo Espichel; a 

Pavimentação de arruamentos estruturantes no Casal do Sapo; a Construção de uma Biblioteca e um novo 

Auditório na Quinta do Conde e a Construção de novos troços da rede de mobilidade suave (pedonal) 

PAMUS na freguesia do Castelo e HUB10 na Quinta do Conde. --------------------------------------------------------  

 ---------- Estes investimentos e obras fundamentais para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de 

vida da população, através de um trabalho de proximidade. Assim como, a modernização do sistema de 

abastecimento público de água, o reforço dos meios de limpeza, e na implementação do sistema de recolha 

de bio resíduos, ou o investimento na continuidade do Programa de Apoio à Redução Tarifária, com um 

investimento de mais de um milhão de euros e que contribui para a maior revolução nos Transportes e a 

respetiva alteração no sistema de transportes através da marca “carris Metropolitana”; a abertura do novo 
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centro de recolha oficial de animais e a finalização do projeto de requalificação do mercado da Lagoa de 

Albufeira; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No ambiente e sustentabilidade, a Construção do Parque Urbano da Mata da Vila Amália, em 

Sesimbra; a conclusão do projeto do Parque Urbano em Alfarim e a Elaboração do Plano Local de Adaptação 

às Alterações climáticas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No turismo e grandes eventos, mantemos a aposta na dinamização da Estação Náutica de Sesimbra 

e o investimento na Festa das Chagas, Carnaval, Feira Festa e Réveillon, valorizando a memória e identidade 

e contribuindo para alavancar a economia local. --------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Também o programa de apoio ao comércio e serviços e medidas de apoio aos empresários, em que 

a câmara irá manter o apoio para o desenvolvimento da economia no concelho, sem deixar de proceder à 

realização de eventos de referência e temporadas de música, incrementando o apoio aos artistas, aos 

espetáculos e à cultura. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao nível do pessoal da Câmara Municipal de Sesimbra, valorizamos a aplicação gestionária, a 

alteração gradual do posicionamento remuneratório e da mobilidade intercarreiras. ---------------------------  

 ---------- Sobre o orçamento, verificamos que o grau de cobertura das Receitas Correntes face às Despesas 

Correntes revela que o Município mantém um equilíbrio entre a sua estrutura de receita e a respetiva 

contenção na despesa o que à semelhança do ocorrido nos últimos anos com resultados bastante positivos, 

e nos prazos médios de pagamento, e na redução da dívida, o que dá à autarquia uma boa capacidade de 

endividamento, o que é revelador da boa gestão e rigor nas contas. -------------------------------------------------  

 ---------- No entanto, a bancada da CDU também manifesta as suas preocupações, particularmente, no que 

diz respeito: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Aos compromissos assumidos pelo estado e que celebrou com o município de Sesimbra a 

transferência de verbas para o pagamento dos acordos celebrados em obras da sua responsabilidade, 

nomeadamente, na Escola Navegador Rodrigues Soromenho, que aguardamos que cumpra o pagamento 

integral do valor acordado, bem como, no que se refere ao Centro de Saúde de Sesimbra, e que a câmara 

municipal assumiu ser a dono da obra; ---------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- - À operação de remoção do amianto em escolas cuja competência é da exclusiva responsabilidade 

do Ministério da Educação, e que vai implicar custos acrescidos para os municípios. Esta é uma questão de 

saúde pública também, e que o governo tem de assumir a efetiva comparticipação conforme prometido no 

anúncio ao financiamento a 100%, que afinal não está garantido; ---------------------------------------------------  
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 ---------- - À transferência de um vasto conjunto de competências do poder central para o município de 

Sesimbra a partir de Janeiro de 2021 e cujo impacto na rubrica da despesa não é possível avaliar neste 

momento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- - Aos custos inerentes à situação provocada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que 

veio expor e adensou necessidades de apoios, que tiveram resposta por parte das autarquias desde a 

primeira hora e que o governo através da LEO/2021, ou de outro mecanismo, deveria disponibilizar as 

verbas necessárias para ressarcir os municípios; ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Por outro lado, a CDU não pode esquecer e continuará a pugnar por uma Escola Secundária na 

Quinta do Conde; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- E é por isso que com responsabilidade mantemos a taxa de IMI, não aumentando os impostos, na 

medida em que esta receita é essencial para o cumprimento dos objetivos traçados. ---------------------------  

 ---------- A bancada da CDU está consciente das necessidades concretas das pessoas e reconhece o trabalho 

da câmara, em que Sesimbra foi exemplo, num trabalho conjunto e em parceria com as Juntas de freguesia 

e várias entidades. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- A importância no apoio social à população e às instituições do concelho, em particular a 

manutenção do apoio às IPSS’S e ao Movimento Associativo, que sempre tiveram um papel preponderante. 

A coincidência de estar, ao mesmo tempo, com grandes investimentos e a necessidade de dar reposta à 

atual conjuntura, e face aos compromissos anteriormente assumidos é um desafio face à imprevisibilidade 

e que pretendem dar resposta às necessidades das populações mas que acreditamos ser possível com 

esforço e empenho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Fazer obra, criar qualidade de vida e atratividade para o concelho é nosso compromisso. ----------   

 ---------- Prometemos. Cumprimos! Trabalhámos para uma “Sesimbra para ti! … que nasceu no Castelo e 

que vai da “velha piscosa” à nova Quinta do Conde que nós queremos mobilizar. É esta Sesimbra otimista, 

orgulhosa do seu passado e confiante no seu futuro que nós queremos galvanizar. (...)” -----------------------  

 ---------- Quisemos ter uma “Sesimbra com Vida”. Com vida no Castelo… Com vida na Quinta do Conde. ---  

 ---------- Em 2021, Juntos Avançamos. Com Obra realizada. Provas dadas. ------------------------------------------   

 ---------- Confiança no futuro. Juntos caminhamos, na esperança de um amanhã melhor!”. -------------------- 

 ---------- O Grupo Municipal do PS apresentou a seguinte Declaração de Voto: ------------------------------------  

 ---------- “O Grupo Municipal do Partido Socialista analisou a proposta de Grandes Opções do Plano e 

Orçamento 2021 – Mapa Pessoal submetidas pela da Câmara Municipal de Sesimbra à Assembleia 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Os instrumentos previsionais analisados foram preparados num contexto de elevada incerteza, 

resultante de uma pandemia mundial, que está na origem de uma crise económica sem precedentes. ----  

 ---------- Perante estas circunstâncias, tornou-se imperioso atuar de forma firme e determinada na proteção 

das pessoas, particularmente das mais vulneráveis. Nestes momentos de crise, o papel do Estado e das 

instituições públicas assume maior relevo e, apesar do Governo estar a responder a uma parte das 

consequências que a crise está a ter nas famílias e nas empresas, verifica-se que o prolongamento da 

situação tem contribuído para um agravamento das condições socioeconómicas dos portugueses e, em 

particular, dos sesimbrenses. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Como tal, torna-se essencial que o município tenha a capacidade para apoiar as famílias e as 

empresas do concelho. E por ter plena consciência dessa necessidade e de que a resposta à mesma apenas 

ser possível com a manutenção do atual nível de receitas, o Partido Socialista absteve-se na proposta de 

Impostos Municipais para o ano de 2021. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi também devido a estas circunstâncias que o conjunto de propostas apresentadas pelo Partido 

Socialista na reunião do Direito de Oposição tiveram um carácter fundamentalmente conjuntural, de 

minimização das consequências da crise pandémica e económica. ---------------------------------------------------  

 ---------- De um modo geral, o Orçamento 2021 apresenta uma previsão do valor total de receitas de 

58.845.221,00 euros, o que representa um acréscimo de cerca de 3 milhões de euros face ao valor previsto 

para 2020. Esta é previsão excessivamente otimista, alavancada em 2/3 numa previsão de aumento de 

impostos e taxas, e que apenas se justifica para garantir a cobertura do aumento previsto de cerca de 3 

milhões de euros do lado da despesa, sob a forma de investimento. -------------------------------------------------  

 ---------- Da análise das Grandes Opções do Plano, destaca-se uma redução de 38% do valor alocado à 

Educação, face a 2020, justificado pela conclusão da Escola Básica do Conde 2. Regista-se também uma 

redução no valor alocado à Juventude, que apresenta uma redução de 26% face a 2020. ---------------------  

 ---------- Da análise às Grandes Opções do Plano para 2021, verifica-se ainda com alguma estranheza, tendo 

em conta o contexto de crise em que vivemos e a necessidade de apoio às famílias que daí resulta, o facto 

da verba destinada à Ação Social se manter exatamente igual ao valor previsto para 2020. ------------------  

 ---------- Relativamente ao investimento, releva-se o facto de ser dado seguimento a um conjunto de projetos 

que o Partido Socialista sempre reclamou para o concelho, dos quais, uma parte considerável está a ser 

realizada com o apoio do Governo. Destacam-se nomeadamente, a construção do nova Unidade de Saúde 

na Freguesia de Santiago, a requalificação e ampliação da Escola Navegador Rodrigues Soromenho, a 

substituição das coberturas com amianto nas escolas, o Aqueduto e zona envolvente do Cabo Espichel, o 
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novo Tribunal, a Capela de São Sebastião, o Bloco da Mata e Mata da Vila Amália, a Construção do Auditório 

da Quinta do Conde, a Construção da Biblioteca da Quinta do Conde, o Centro de Coordenação Operacional 

da Proteção Civil ou a Reabilitação dos Mercados da Quinta do Conde e da Lagoa de Albufeira, entre outras. 

E porque o investimento de hoje corresponde a poupança no futuro e à possibilidade de algum alívio do 

esforço fiscal das famílias nos próximos anos, é com preocupação que o Partido Socialista constata, por 

exemplo, a falta de investimento em 2021 para a substituição da iluminação pública convencional para LED. 

A finalizar, há a referir que a Câmara Municipal de Sesimbra e os partidos que a apoiam, apesar de terem 

recusado a recomendação do Partido Socialista, de 26 de junho, para apoiar financeiramente as Instituições 

Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e o movimento associativo do concelho no combate à crise 

pandémica e económica, assumem nestas Grandes Opções do Plano e Orçamento, o pagamento integral 

das verbas previstas no ano anterior para o apoio às associações e clubes desportivos. ------------------------  

 ---------- Considera o partido Socialista que o valor dessas verbas deveria ter em consideração a estrutura de 

custos de cada instituição, pois só assim seria possível uma distribuição justa dos apoios, evitando a 

distribuição de verbas a quem não tem efetivamente necessidade das mesmas. No entanto, é possível que 

essa decisão se relacione com o facto do ano de 2021 se tratar de um ano com eleições autárquicas. -----  

 ---------- Face ao exposto, e tendo em conta o contexto de pandemia que se vive e a necessidade de a 

autarquia ter capacidade para responder a algumas das necessidades mais prementes da população do 

concelho e o facto de se encontrarem em curso um conjunto de investimentos, parte considerável dos quais 

com financiamento do Governo ou financiamento comunitário, o Partido Socialista decide abster-se na 

votação das Grandes Opções do Plano e Orçamento 2021.” ------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Grupo Municipal do PPD/PSD apresentou a seguinte Declaração de Voto: ---------------------------  

 ---------- “A elaboração do Plano e Orçamento da Câmara Municipal Sesimbra para 2021 ocorre num tempo 

de dificuldades imprevistas, motivadas pela crise de saúde pública causada pela doença Covid-19, com 

reflexos gravosos na atividade, quer da autarquia, quer dos agentes económicos, sociais e associativos do 

concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Apesar de todos os constrangimentos, entendemos que se conseguiu elaborar um Plano e 

Orçamento globalmente positivo e que consegue dar resposta aos desafios, conhecidos e ainda por 

conhecer, que o longo combate à pandemia vai colocar durante o próximo ano. ---------------------------------  

 ---------- Deixa-nos particularmente satisfeitos o facto de se ter conseguido o desígnio de que, em tudo o que 

onera as famílias e empresas, haver um grande nível de investimento, nomeadamente no abastecimento 

de água, na gestão de resíduos, nomeadamente recolha de lixo, e no saneamento. Consegue-se assim um 
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correto equilíbrio entre os sacrifícios que são impostos aos munícipes, por via do acesso aos bens e serviços 

públicos geridos pela autarquia, e a qualidade que os mesmos devem e têm de ter, dado o seu caráter de 

serviços essenciais e do compromisso que as entidades públicas carregam, de oferecer serviços aos cidadãos 

que correspondam às suas expetativas. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Destacamos ainda, no domínio da sustentabilidade ambiental, a continuação do investimento em 

mobilidade suave. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Realçamos o forte empenho da autarquia em dinamizar o avanço de obras no concelho nas áreas 

da saúde (Centro de Saúde de Sesimbra), da educação (Escola Navegador Rodrigues Soromenho e remoção 

de amianto nos equipamentos escolares) e da segurança (Posto Territorial da GNR da Quinta do Conde), 

substituindo-se inclusivamente, no caso da Escola Navegador Rodrigues Soromenho, à Administração 

Central, que teima em não cumprir os compromissos que assumiu para com a autarquia e, 

consequentemente, para com os seus munícipes. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Refira-se ainda o investimento no Pólo de Leitura da Quinta do Conde e no Auditório da Quinta do 

Conde, áreas em que a freguesia é bastante deficitária em termos de equipamentos, bem como o 

investimento na construção do novo quartel do Posto Territorial da GNR na Quinta do Conde. ---------------  

 ---------- Relativamente aos domínios de atuação do município sob a responsabilidade do Vereador do PSD, 

há que realçar de forma bem expressa a entrada em funcionamento, no início de 2021, do novo Centro 

Operacional da Proteção Civil, dotando os serviços de Proteção Civil que tendo em conta que para qualquer 

função afeta ao gabinete, as comunicações são um meio fulcral, pretendendo assim remodelar o sistema 

existente, considerando de grande importância a comunicação de emergência, a qual se pretende que 

envolva todos os agentes internos e externos de proteção civil, no sentido de se conseguir uma nova eficácia 

na resolução de situações emergentes. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste sentido, e tendo vindo as competências das autarquias locais no domínio da proteção civil a 

aumentar ao longo dos últimos anos, considerou o Vereador do Pelouro que deveriam ser realizados alguns 

investimentos considerados necessários, bem como o reforço do subsídio aos Bombeiros Voluntários de 

Sesimbra, para apoio à prossecução das suas atividades, que são de extrema importância para o município. 

 ---------- O turismo assume também um peso significativo, continuando a ser uma oposta estratégica do 

executivo em prol do desenvolvimento social e económico do município. 

Com a mesma convicção de sempre, porque consideramos que algumas rubricas fazem uma notável 

diferença no concelho de sesimbra. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Considerando os pressupostos acima referidos, não podemos deixar de votar favoravelmente as 

GOP´S e o orçamento para 2021, pois a filosofia, princípios e estratégia visa o de desenvolvimento 

profissional dos seus trabalhadores. ------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Por último, queremos realçar como sempre o fazemos, ao esforço desenvolvido pelos serviços 

técnicos da CM Sesimbra na preparação deste extenso e complexo documento, pelo que fazemos questão 

de deixar aqui uma mensagem de reconhecimento e apreço a todos os trabalhadores que para ele 

contribuíram. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos de uma quadra feliz em segurança.” -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Grupo Municipal do BE apresentou a seguinte Declaração de Voto: ------------------------------------  

 ---------- “Em relação às Grandes Opções do Plano e ao Orçamento para 2021 o Bloco de Esquerda vota 

contra porque aqueles documentos refletem uma filosofia de desenvolvimento que não permite superar as 

grandes vulnerabilidades do concelho de Sesimbra. A generalidade das propostas de investimento fazem 

parte de intenções anunciadas há muitos anos pelas diferentes vereações e não trazem grande novidade, 

para além de que se concentram neste e no próximo exercício por evidentes motivações eleitorais. --------  

 ---------- Por outro lado, persistem problemas sem resposta clara, como é o caso da deslocalização dos 

Bombeiros de Sesimbra para um novo quartel na freguesia do Castelo ou da reorganização sustentável dos 

serviços da Câmara Municipal hoje dispersos por vários espaços, tendo em conta as necessidades atuais e 

sobretudo do futuro.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Teve início o ponto seguinte da Ordem de Trabalhos: “Taxa Municipal de Direitos de 

Passagem’2021”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS disse tratar-se de um assunto abordado na última reunião conjunta das 

Comissões ocorrida no passado dia 18, não tendo sido colocadas questões de maior. -------------------------- 

 ---------- Após a votação e estando presentes 24 eleitos, a Assembleia Municipal, deliberou por 

unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal, fixar o percentual de 0,25% relativo à Taxa Municipal de 

Direitos de Passagem (TMDP) para vigorar no ano de 2021. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Em seguida, teve início o terceiro ponto da Ordem de Trabalhos: “Certificação e Auditoria Externa 

das Contas da CMS para o triénio 2020/2022 – Nomeação do Auditor Externo – Adjudicação”. ----------- 

 ---------- Esta matéria esteve igualmente presente na reunião do passado dia 18, na qual tinha comparecido 

o Vereador José Polido, acompanhado dos Técnicos da Autarquia hoje também presentes, acrescendo o 

facto de esta matéria ter sido rececionada em “em cima do acontecimento” mas que já se encontrava na 

PAM`s.  
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 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado João Rodrigues que fez votos que o atual Auditor cumprisse os 

prazos para que não se registasse o mesmo do passado. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio o Deputado Sérgio Faias que relativamente aos documentos sobre esta matéria, o Grupo 

Municipal do PS havia registado com satisfação, a preocupação demonstrada pelo Vereador no mês de 

agosto sobre a necessidade de incluir no caderno de encargos uma referência à necessidade do 

cumprimento dos prazos para a entrega dos documentos. Solicitou que fosse clarificado na alínea e do 

ponto 1 da parte 2, esta indicação, uma vez que cabia ao Vereador ou ao gestor do contrato indicar ao 

Auditor qual a data em que os documentos deveriam ser entregues. ----------------------------------------------- 

 ---------- Após a votação, a Assembleia Municipal, estando presentes 24 eleitos, autorizou, por unanimidade, 

sob proposta da Câmara Municipal, a adjudicação para a aquisição de Serviços de Certificação/Auditoria 

das Contas da Câmara Municipal, para os anos 2020, 2021 e 2022 à firma ORA - OLIVEIRA, REIS & 

ASSOCIADOS, SROC, Lda., conforme documentação anexa à proposta. ---------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, foi encerrado o “Período da Ordem de Trabalhos”, e dispensada 

a leitura da ata em minuta da presente reunião, que aqui se dá como inteiramente reproduzida para todos 

os devidos e legais efeitos, tendo a mesma sido considerada aprovada, por unanimidade, procedendo-se à 

respetiva assinatura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Seguidamente, a Presidente da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão eram vinte e 

duas horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e um de dezembro de 2020. -------------------------------- 

 ---------- Para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Presidente, pelos Secretários e 

pelos Membros que o desejarem fazer. --------------------------------------------------------------------------------------  


