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ANEXO UM 

 
SAUDAÇÃO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS E À POPULAÇÃO 

 
Todos os anos, na quadra natalícia, somos levados a repensar a nossa vida 
segundo os valores da tolerância, da dignidade, da paz, da harmonia e da 
solidariedade. 
Com os tempos difíceis em que estamos a viver, deixou de ser raro 
conhecermos uma família que não tenha alguém desempregado.  
Por outro lado, os idosos sentem-se obrigados a partilhar a sua magra pensão 
com as insuficiências dos seus descendentes e o cais de embarque no 
aeroporto tornou-se a única porta de esperança para os nossos jovens.  
Os valores do Natal interpelam-nos para que a solidariedade ganhe uma 
dimensão quotidiana e efetiva, assim como para que a cidadania se concretize 
no apelo necessário para que o cidadão se torne agente da mudança necessária. 
O poder autárquico é, pela sua proximidade com a população, um dos primeiros 
espaços de participação popular e cívica, pelo que é natural que seja dos 
primeiros a sentir os seus desejos, angústias e esperanças. 
Numa ocasião em que o discurso do Poder Central anuncia, por um lado, o fim 
da recessão económica, mas, por outro, a continuação e aumento da 
austeridade, estar disponível para Ver, Julgar e Agir, é um imperativo que se 
coloca aos autarcas deste tempo, neste lugar. 
O Ano Novo que se nos apresenta é por isso um novo ano de solidariedade, 
mas também de indignação e de denúncia. Um Ano Novo de paz ativa, pelo 
respeito dos valores da dignidade e da igualdade. 
É com este espírito que a Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde saúda 
todos os eleitos para os órgãos autárquicos, dirigentes associativos e população 
em geral. 
 
      
  Quinta do Conde 27 de Dezembro de 2013 
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ANEXO DOIS 

 

 
 

SAUDAÇÃO AOS PROFESSORES 
 

Os eleitos da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde, reunidos no 
dia 27 de Dezembro, saúdam todos os professores e educadores, que têm 
lutado contra as políticas que este governo está a desenvolver, em particular, os 
que têm manifestado a sua oposição à iníqua prova de acesso. 

Os profissionais a quem ela se dirige são docentes profissionalizados, 
que concluíram com êxito os respetivos trajetos de formação científica e 
pedagógica, expressamente destinados à docência e que obedecem aos 
requisitos habilitacionais definidos pela Lei de Bases do Sistema Educativo. 
Viola direitos constitucionais, nomeadamente o do livre acesso à profissão. A 
falta de confiança nas instituições que asseguram essa formação é 
incompreensível, tendo em conta que se tratam de cursos reconhecidos e 
financiados pelo Estado. 

Os professores e educadores, que no seu dia-a-dia pugnam pela 
qualidade do ensino são agora tão repugnantemente atacados, e em 
consequência a Escola Pública. 

Estamos solidários com todos os professores e educadores, pelo trabalho 
que desenvolvem nas escolas, tornando-o num espaço privilegiado de formação, 
qualificação, aprendizagem e cidadania. Não necessitando de provar, através de 
uma prova injusta, que nada prova, apenas concretiza o objetivo principal do 
governo, que com esta medida vem reforçar, com outras tomadas anteriormente: 
o maior despedimento coletivo de docentes em Portugal, desperdiçando 
recursos humanos valiosos, provocando a destruição da carreira. 

Pela dignificação da carreira docente e pelas gerações futuras apelamos 
ao bom senso do governo 

 
Os eleitos da Assembleia de Freguesia reunidos a 27 de Dezembro de 

2013  
Deve dar-se conhecimento a: 
Sr. Presidente da República 
Sr. Primeiro-ministro  
Grupos Políticos na AR  
Comunicação Social  
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ANEXO TRÊS  

 

 

 
MOÇÃO PELA MELHORIA DA LIMPEZA URBANA DA FREGUESIA DA 

QUINTA DO CONDE 
 

A qualidade da limpeza urbana da Freguesia da Quinta do Conde tem 
vindo a piorar ao longo do tempo. 

Verificamos que, em grande parte das nossas ruas, os caixotes do lixo 
não são lavados, a recolha do lixo não é feita com a frequência adequada e a 
limpeza das bermas em alguns locais é inexistente. Visualizamos, em algumas 
zonas da nossa freguesia contentores a transbordar, ladeados por lixo, com um 
odor nauseante, permanecendo nesta situação ao longo de vários dias. 

Sendo certo que o atual governo condicionou bastante novas 
contratações e impôs brutais cortes financeiros às autarquias, também é 
verdade que os munícipes em nada contribuíram para esta situação e por isso 
não devem ser penalizados. 

Certos que tal situação não se deve à insensibilidade do executivo 
municipal, que conhece as consequências da falta da limpeza urbana, 
APELAMOS À Câmara Municipal de Sesimbra um diálogo efetivo com a junta de 
freguesia tendo em atenção as sugestões e reclamações que são feitas pelos 
Quinta condenses. 

Solicitamos à Câmara Municipal de Sesimbra uma intervenção célere e 
determinada, que proceda às medidas necessárias para garantir uma freguesia 
com um espaço público mais limpo e digno de todos nós. 

Os eleitos da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde 
 
 
 
Quinta do Conde, 27 de Dezembro de 2013 
 
 
Pedimos que seja dado conhecimento desta Moção: 
- Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra 
- Assembleia Municipal 
- Comunicação Social local 
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ANEXO QUATRO 

 

 
 
 

 

VOTOS DE BOAS FESTAS 

 
Com início das festividades Natalícias e de um novo Ano vivemos uma época 
especial, em que os valores da partilha reforçam os laços de comunhão e 
solidariedade entre todos. 
Desta forma, todos os membros com assento na Assembleia de Freguesia da 
Quinta do Conde, remetem uma mensagem de fraternidade, harmonia e 
concórdia a todos os habitantes da Freguesia da Quinta do Conde, desejando-
lhes festas felizes com um Ano Novo pautado por concretizações, nesta época 
de cuidados redobrados que atravessamos; acreditando que a boa vontade dos 
homens e das mulheres com responsabilidades, se venham a empenhar no 
sentido de melhorar o nível de vida de todos os cidadãos que estão decerto 
determinados a lutar por um destino melhor.  
 
Quinta do Conde, 27 de Dezembro de 2013 
 
Dar conhecimento aos Órgãos de Comunicação Social locais. 
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ANEXO CINCO 
 

Coligação Democrática Unitária 

 
MOÇÃO 

Em defesa do Poder Local 
 

A Constituição consagra a existência de autarquias locais, e consequentemente 
de freguesias, como parte integrante da organização democrática do estado, 
com vista à prossecução de interesses próprios das populações. 

Não há, nem pode haver, estado democrático sem a existência destas 
autarquias, pilares que são da democracia local, num pressuposto de 
descentralização territorial do estado. 

As freguesias, para além do garante da democracia local, são órgãos que 
estiveram e estão na primeira linha de desenvolvimento do país, numa 
perspetiva de coesão territorial, económica e cultural, na melhoria das condições 
de vida das populações, no investimento público, e naquilo que é o seu papel 
preponderante de proximidade. 

Ao longo dos últimos anos, e em consequência de políticas erradas, as 
autarquias locais têm visto ser posto em causa o princípio de autonomia e justa 
repartição de recursos públicos, previstos constitucionalmente, degradando o 
desempenho adequado das suas atribuições e competências, com prejuízo claro 
e direto das populações locais. 

É imperioso denunciar e alertar as populações para a verdade: há muito que as 
freguesias atingiram o patamar mínimo de capacidade de funcionamento! 

Os cortes no financiamento, quer por via da LFL, quer por via das sucessivas 
leis dos orçamentos do Estado; as obrigatórias reduções de pessoal e nas suas 
despesas; a necessidade de reorganização de serviços; são exemplos de 
quadros normativos que condicionam e estrangulam a autonomia do poder local, 
e o desempenho das suas mais elementares funções. 

De forma ainda mais gravosa, e, a pretexto do memorando de entendimento 

com a “troika”, o governo em exercício avançou para uma reorganização 
administrativa do território das freguesias - consubstanciada pela Lei 11-A/2013, 
de 28 de Janeiro, eliminando indiscriminadamente freguesias, contra a vontade 
das suas populações e dos seus órgãos representativos, sem ter em devida 
conta a especificidade e identidade local, de coesão, ou mesmo financeiro. O  
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Coligação Democrática Unitária 

 

ANEXO CINCO (continuação) 
 

resultado desta agregação de freguesias, denominada pomposamente de União, 
traduz-se na simples redução do número de eleitos locais, com prejuízo da 
participação democrática na vida local, e sobretudo no papel de proximidade que 
as freguesias, ao longo da sua existência em democracia, desempenharam 
como nenhum outro órgão da administração. 

Conjugados com os sucessivos encerramentos e ameaças de encerramento de 
serviços públicos de proximidade, nomeadamente postos de CTT, Centros de 
Saúde, Finanças, Tribunais, facilmente se depreende o rumo que esta política 
nos pretende levar. 

A dimensão anunciada pelo governo para as freguesias, atribuindo-lhes mais 
competências e financiamento, é hoje rebatida pela publicação da recente LFL 
(Lei 73/2013, de 3 de Setembro) e pelo “novo” Regime Jurídico das Autarquias 
Locais (Lei 75/2013, de 12 de Setembro) que, conjuntamente, vêm criar ainda 
mais constrangimentos financeiros às freguesias, e fomentar dificuldades na 
partilha de responsabilidades com os municípios, também eles com enormes 
dificuldades financeiras. 

Por outro lado, regista-se a atual estratificação das freguesias, resultantes de um 
conjunto de normativos legais, nomeadamente: 

a) As freguesias do concelho de Lisboa, com competências e financiamento 
específico; 

b) As freguesias, cuja agregação resultou da pronúncia das Assembleias 
Municipais, cujo financiamento é majorado; 

c) As freguesias cuja agregação (imposta) encontrou oposição nos seus órgãos 
representativos, sem qualquer majoração em termos financeiros; 

d) As freguesias que se mantiveram inalteradas ou que, ao abrigo da Lei 11-
A/2013 não estavam obrigadas a qualquer tipo de reorganização, que também 
não tem qualquer majoração financeira; 

e) As freguesias das regiões autónomas, que por se verificar ser de competência 
legislativa regional, não foram obrigadas a qualquer reorganização. 
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Coligação Democrática Unitária 

 

ANEXO CINCO (continuação) 
 

Não bastante, o Orçamento do Estado para 2014, recentemente aprovado pela 
maioria que suporta o governo na Assembleia da República, põe em evidência, 
uma vez mais, a intensificação do ataque às autarquias locais, com a redução  
do financiamento, por via do FFF, com a obrigatoriedade de redução de pessoal 
em 2% ou com as retenções “por conta” do SNS, o aumento das contribuições 
para a CGA (de 10 para 20% em meia dúzia de anos), entre muitas outras 
medidas gravosas. Ao nível dos trabalhadores da Administração Local, a 
entrada em vigor da Lei n.º 68/2013, de 29 de Agosto, com a imposição das 40 
horas de trabalho semanal, e o anunciado corte de vencimentos previsto no 
OE2014, revelam-se mais um rude golpe nas condições de vida dos 
trabalhadores, já hoje fustigados pelos constantes aumentos da carga fiscal, 
com a redução de vencimentos, com as contribuições sociais e paralisação das 
progressões nas carreiras, e revela mais uma intromissão na autonomia local. 

As autarquias locais e as freguesias não são dependências do Governo! A sua 
autonomia administrativa e financeira é a primeira garantia que os problemas e 
necessidade das populações podem ser resolvidos! 

Assim, os eleitos da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde, reunidos em 
sessão ordinária dia 27 de Dezembro de 2013: 

1. Reafirmam que a autonomia consagrada na CRP às autarquias locais, e 
consequentemente às freguesias, decorre diretamente da vontade expressa das 
suas populações; 

2. Exigem que as freguesias agregadas contra a vontade expressa das suas 
populações e oposição dos seus órgãos representativos, sejam repostas, com a 
revogação das leis 22/2012 e 11-A/2013, e exortam a população a continuar a 
luta por esta reposição; 

3. Condenam o incumprimento da justa repartição de recursos financeiros pelos 
diversos órgãos da administração, e exigem a revogação da Lei 73/2013 de 3 de 
Setembro, e a reposição das verbas subtraídas sucessivamente às freguesias 
ao longo dos últimos anos; 

4. Exigem a clarificação do regime de atribuições e competências próprias e o 
modelo de delegação de competências previstos na Lei 75/2013 de 12 de 
Setembro, através da criação de um verdadeiro Regime Jurídico e de uma LFL,  
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Coligação Democrática Unitária 

 

ANEXO CINCO (continuação) 
 

que consagre a verdadeira autonomia local e contemple os meios necessários à 
execução das competências próprias das autarquias; 

5. Reafirmam a frontal oposição à política cega de encerramento e privatização 
dos serviços públicos; 

6. Condenam o continuado ataque aos trabalhadores da administração pública, 
e no caso em apreço da Administração Local, em particular aos seus 
rendimentos do trabalho e aos seus direitos adquiridos, e afirmam a sua 
solidariedade para com a luta a travar pela reposição das 35h; 

7. Exortam a ANAFRE, enquanto associação representativa, a tomar posições 
firmes junto do Governo, na defesa intransigente das freguesias e dos interesses 
das populações. 

 
 
Quinta do Conde, 27 de Dezembro de 2013 
 
Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde 
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ANEXO SEIS  

 

Coligação Democrática Unitária 

 
DECLARAÇÃO POLÍTICA 

Contra o empobrecimento, contra a exploração, contra o Orçamento do 

Estado para 2014 

O Orçamento de Estado para 2014, aprovado pelo governo PSD/CDS é uma 
síntese do programa de retrocesso social que o grande capital e o seu governo 
pretendem aplicar em Portugal a pretexto da crise, do défice e da dívida. Traduz 
uma opção política de classe que afronta agressivamente os direitos sociais, 
culturais e económicos do povo e dos trabalhadores, corroendo igualmente a 
própria natureza do regime democrático. É aliás por essa natureza de classe que 
podemos começar por caracterizar o Orçamento de Estado para 2014. 
 
São cortes de 784 milhões de euros na saúde, 505 milhões na educação e na 
cultura, 890 milhões nas prestações sociais, corte nos salários e suplementos 
entre 2,5 e 12% aos funcionários públicos a partir dos 675 euros num total perto 
de 796 milhões de euros, corte de 10% às reformas a partir dos 675 euros, corte 
nas pensões de sobrevivência acima dos 475 euros, corte de 3,5 milhões nos 
abonos de família, redução de 10 milhões no rendimento social de inserção, 
redução das despesas com funeral, 6,7 milhões no complemento para idosos, etc. 
etc., e preparam-se para aumentar a idade da reforma para os 66 anos de idade. 
 
Os funcionários públicos que estão na mobilidade especial vão ter um corte de 
40% do seu salário, e para quem está há mais de um ano o corte será de 60%, e 
como se não fosse suficiente, para aqueles que recebam acima dos 600 euros 
vão ter mais um corte de 10%. Querem vergar estes trabalhadores pela fome, 
retirando-lhes a si, e à sua família a subsistência, e a dignidade  
 
Diz o governo que não há dinheiro! É uma falácia e pura mentira. Há e muito, veja 
para onde ele vai: 
 
Em 2013 os encargos com as Parcerias Públicas Privadas rondarão os 1.645 
milhões de euros, número este a que se somará no próximo ano mais 776 
milhões de euros um escândalo; está lá dinheiro para pagar à banca 1.100 
milhões de euros com os contratos SWAPPS – sendo este um caso de polícia –  
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ANEXO SEIS (Continuação) 

 

Coligação Democrática Unitária 

 
estes contratos, diz o governo, que são para respeitar, então e os contratos com 
os reformados e pensionistas não são para respeitar?  
 
Existe dinheiro para tapar as fraudes do BPN, os buracos do BPP e do Banif. Em 
2014 os portugueses irão pagar em juros e comissões da dívida pública 8.174,8 
mil milhões de euros. Mesmo assim, a dívida pública deve aumentar para perto 
dos 200 mil milhões de euros tornando-a impagável. A meta de 4% para o défice 
público não passa de uma miragem. 
 
A austeridade não é igual para todos: na consolidação orçamental das contas 
públicas, 82% são cortes na função pública, nos reformados, na educação e na 
saúde; sendo que apenas 4% vêm de taxas para a banca, petrolíferas e redes de 
energia. Esta política é bem demonstrativa da opção de classe deste governo, 
forte com os fracos, e fraco com os fortes.  
 
É necessário e urgente um novo governo patriótico e de esquerda, constituindo 
um imperativo nacional, uma condição para assegurar um Portugal de justiça 
social e progresso, um país soberano e independente, uma política patriótica e de 
esquerda  
que coloque como tarefa prioritária o combate à profunda crise económica e social. 
É urgente renegociar a dívida nos seus montantes, prazos e juros, tributar as mais 
valias bolsistas das SGPS, criar um novo imposto aplicável às transações 
financeiras, criar uma sobretaxa de 10% sobre os dividendos, criar contribuição 
extraordinária sobre os lucros das grandes empresas, acabar com o regabofe 
fiscal no off-shore da Madeira, etc.etc. 
 
Ao mesmo tempo, é fundamental aumentar os salários, incluindo o salário mínimo 
nacional, aumentar as pensões da reforma, alargar o acesso ao subsídio de 
desemprego, repor o abono de família a quem foi retirado, aumentar a produção 
nacional para reduzir a nossa dependência do estrangeiro, impor preços 
regulados nos combustíveis e energia, etc. 
 
Este governo PSD/CDS está a transformar o Estado num instrumento ao serviço 
dos grandes grupos económicos, das multinacionais, da banca e das grandes 
empresas financeiras, em resumo, do grande capital. Os casos dos Estaleiros 
Navais de Viana do Castelo e dos CTT são escandalosos exemplos do que  
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ANEXO SEIS (Continuação) 
 

Coligação Democrática Unitária 

 
 
acabamos de referir, de abdicação dos interesses nacionais, crimes contra a 
nossa economia e a nossa soberania. A ENVC  é empresa estratégica na 
construção naval. O cancelamento da encomenda de navios para a Marinha, o 
protelamento da construção de navios asfalteiros para a Venezuela, o nebuloso 
processo do navio Atlântida prepararam o caminho para o recente anúncio do 
governo de extinguir os Estaleiros Navais de Viana do Castelo e despedir 620 
trabalhadores, factos que confirmam quais são os interesses que este governo 
defende. Coincidência ou não, a UE deu milhões de euros a fundo perdido à 
Alemanha para a reconstrução dos seus estaleiros navais.  
 
No caso dos CTT, com a sua venda na bolsa de valores o governo transformou 
um serviço público num negócio privado, sacrificando um fator de coesão 
territorial e até de soberania. 
 
O Orçamento de Estado para 2014 é pois um atentado grotesco à democracia e 
às liberdades fundamentais do povo Português porque fomenta a destruição do 
emprego, constitui-se como uma sentença de ruina de milhares de PME, afirma-
se como um roubo sem precedentes nos salários e representa mais um assalto 
fiscal aos rendimentos das famílias e um saque sem escrúpulos nas pensões e 
reformas. Só em 2012 emigraram mais de 120 mil portugueses - uma grande 
parte jovens - o que compromete e põe em causa o futuro do nosso País. Estima-
se que este ano será pior 130 mil. Nem no tempo do fascismo se atingiram estes 
valores de emigração.  
 
Portugal está mais pobre - cerca de 2,7 milhões - mais desigual e menos 
democrático. Mas os portugueses não estão condenados à pobreza e à miséria. 
Por isso confiamos que mais cedo que tarde saberão dar a este governo a 
resposta que ele merece: a sua demissão e a realização de eleições antecipadas. 
 
Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde 
 
Quinta do Conde, 27 de Dezembro de 2013    
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ANEXO SETE 

Coligação Democrática Unitária 

 
Voto de Pesar 

A CDU expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de Nelson Mandela 

Os eleitos da CDU expressam o seu profundo pesar pelo falecimento de Nelson 
Mandela e transmitem ao povo sul-africano e às forças progressistas e 
revolucionárias da África do Sul, as suas mais sentidas condolências e a 
solidariedade dos comunistas portugueses, perante a dolorosa perda do 
dirigente histórico da luta do povo sul-africano contra o apartheid e pela 
conquista da liberdade, democracia e progresso social. 
Nelson Mandela desde muito cedo se identificou com as aspirações de liberdade 
e justiça do seu povo, dedicando a sua vida à luta contra o regime explorador e 
opressor do apartheid na África do Sul.  Participou desde 1942 no Congresso 
Nacional Africano, e foi fundador, em 1944, com Walter Sisulo e Oliver Tambo, 
da sua Liga Juvenil.  Na sequência do massacre de Shaperville, perpetrado pela 
polícia sul-africana, e da ilegalização do ANC, em 1960, Nelson Mandela 
conduziu a luta armada do ANC contra o apartheid. 
Em 1962, Nelson Mandela foi preso, vindo a ser condenado a prisão perpétua. 
Em 1985 foi-lhe negada a liberdade condicional por se recusar a renegar a luta 
armada do seu povo contra o apartheid.  Após 28 anos na prisão, em 1990, 
culminando a heróica luta do povo sul-africano e uma campanha de 
solidariedade e de exigência da sua libertação desenvolvida ao nível mundial 
pelas forças progressistas, Nelson Mandela viria a ser libertado, tomando o seu 
lugar na direcção do processo que conduziria ao fim do hediondo regime de 
apartheid.  Em 1991, seria eleito Presidente do ANC, substituindo Oliver Tambo, 
e em Maio de 1994 foi eleito Presidente da República da Africa do Sul, tendo 
exercido esta função até 1999. Nelson Mandela permaneceu até 2008 integrado 
na lista das personalidades consideradas terroristas pelo Departamento de 
Estado dos Estados Unidos da América. 
O falecimento de Nelson Mandela é uma enorme tristeza para todos aqueles 
que no Mundo consideram a sua vida um elevado exemplo de coragem, de 
dignidade e de total entrega à causa da liberdade, da justiça e do progresso 
social. A CDU recorda que a Revolução portuguesa – a Revolução de Abril –, 
nos seus primeiros anos de existência, ao pôr fim ao regime fascista e 
colonialista português, e solidária com a luta de libertação nacional dos povos  
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ANEXO SETE 

Coligação Democrática Unitária 
 
africanos, contribuiu para o isolamento do apartheid e do colonialismo na África 
Austral e apoiou, com os Países da Linha da Frente, a luta do povo sul-africano 
pela liberdade. 
A CDU reafirma a sua solidariedade de sempre ao Congresso Nacional Africano 
(ANC), ao Partido Comunista da África do Sul (SACP) e ao Congresso dos 
Sindicatos da África do Sul (COSATU) – forças da Aliança Tripartida –, com a 
confiança que através da sua unidade e determinação construirão os caminhos 
para a concretização do programa de profundas transformações que, dando 
solução aos complexos problemas com que se confronta a África do Sul, 
responda aos anseios do seu povo. 
Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde 
 
Quinta do Conde, 27 de Dezembro de 2013    
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ANEXO OITO 
 

Coligação Democrática Unitária 
 

VOTO DE PESAR 
 

Trágico acidente – Aldeia do Meco -Jovens Universitários 
 
Na manhã do último domingo, dia 15 de Dezembro, fomos surpreendidos pelo 
trágico acidente ocorrido na Praia do Meco que durante a noite ceifou a vida a 6 
jovens estudantes universitários. 
O nosso mar é simultaneamente um longo horizonte de contemplação, porque 
ele é diferente e nos faz sonhar, mas sem esperarmos, ele é também traiçoeiro 
ao prazer do nosso olhar. 
Acreditamos que este momento também terá sido vivido por estes jovens que 
escolheram a beira-mar da praia do Meco para um fim-de-semana de trabalho e 
encontro. 
Escolheram o concelho de Sesimbra para partilharem o seu espírito universitário 
e em simultâneo procurar no espírito de grupo a reflexão a sonhar com o futuro. 
Mas uma onda roubou-lhes o sonho, a esperança, a juventude que tinham no 
seu coletivo, um horizonte para um futuro diferente e cooperar na construção 
dum país novo. 
São momentos de uma tristeza impossível de avaliar e de compreender, por isso 
dar um abraço de solidariedade, principalmente aos seus pais e familiares será 
sempre um gesto meramente simbólico que desejamos manifestar. 
Aos amigos, colegas, professores e até à Universidade fica-lhes sempre um 
vazio pela perda do companheirismo e da amizade que estes amigos, colegas e 
alunos deixaram no seu convívio estudantil. 
A Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde reunida a 27 de Dezembro de 
2013 delibera manifestar junto dos pais, familiares, amigos, colegas e 
professores um significativo voto de pesar pela perda destes jovens propondo 
um minuto de Silencio em sua memória. 
Dar conhecimento: Familiares dos jovens, Universidade Lusófona, Câmara 
Municipal de Sesimbra e Juntas de Freguesia do Concelho. 

Aprovado, por unanimidade na sessão ordinária de 27 de Dezembro de 2013 

Assunto: Moção da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde  
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ANEXO NOVE 
 
 

Coligação Democrática Unitária 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
 

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2014 
 

 
Os eleitos da CDU votaram favoravelmente o Orçamento para 2014 e as GOP 
(Plano de Atividades) por considerarem que os mesmos mantém os traços dos 
anteriores na defesa dos superiores interesses dos quintacondenses.  

Num momento de indefinições face as novas leis para o financiamento e 
funcionamento das autarquias. Quando o governo cria uma nova lei do finanças 
locais das autarquias que já sabemos não ser para cumprir uma vez que a verba 
inscrita no Orçamento de Estado para 2014 é inferior a verba que consta da lei 
de financiamento do poder local, onde se aumentam as competências para as 
juntas de freguesia sem o respetivo aumento de verba para fazer face a essas 
competências.  

Numa Freguesia que é aquela que mais cresceu no país nos últimos 20 anos e é 
ao mesmo tempo a Freguesia que menos recebe por habitante ou eleitor, dos 
Fundo de Financiamento das Freguesias, temos de saudar o esforço da Junta 
de Freguesia da Quinta do Conde por apresentar um orçamento idêntico ao do 
ano anterior procurando não perder qualidade no trabalho realizado até ao 
momento, bem como saudar a aposta na juventude onde após o êxito que foi a 
construção do Skate Parque se procura avançar para a construção de uma pista 
de BMX e de uma pista de aeromodelismo. 

Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde. 
 
 Quinta do Conde, 27 de Dezembro de 2013    
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ANEXO DEZ 
 

 

Bloco de Esquerda 

 
Declaração de Voto 

 
Sabemos que o Orçamento de Estado para 2014 não trará alívio às dificuldades 
com que se debatem os Portugueses. Há dois dias ficámos a saber, que mais 
uma vez, o Presidente da República não vai enviar o Orçamento 2014 para 
fiscalização preventiva. Nem seria de esperar comportamento diferente de quem 
também acha que os Portugueses aguentam, ai se aguentam! 
Temos consciência que as autarquias não têm escapado à cegueira dos cortes e 
que a gestão financeira das mesmas se afigura cada vez mais difícil esvaziando-
se assim, cada vez mais, o papel e funções que poderiam desempenhar.  
Consideramos no entanto, que uma melhor gestão para o orçamento 2014  da 
Junta de Freguesia, poderia ter sido encontrada pelo executivo por forma a 
transferir alguma verba para apoio social aos munícipes e às famílias em 
situação de emergência social. Temos consciência que o apoio ou acção social 
não são competência das Juntas de Freguesia nem de quaisquer outros órgãos 
municipais. Mas consideramos igualmente que a situação dramática para a qual 
tantas famílias são empurradas pelo Governo PSD-CDS merecia um esforço 
acrescido dos órgãos mais próximos da população. Essa poderia ser a diferença 
de uma Junta de Freguesia governada à esquerda.  
O Bloco de Esquerda continua a detectar rubricas pouco esclarecedoras no 
orçamento, como sejam, por exemplo, os 20.000,€ alocados a particulares  
(rubrica 02 02 25 01) entre outras e a considerar que poderia ser feito mais e 
melhor em prol dos Quinta Condenses. 
 
Cientes contudo da situação crítica que o país atravessa e da reduzida margem 
de manobra de que dispõem os orçamentos das juntas de freguesia, o Bloco de 
Esquerda abstém-se nesta votação.  
 

Quinta do Conde, 27 Dezembro 2013 

A representante do Bloco de Esquerda na Assembleia de Freguesia da Quinta 
do Conde 
 

Feliciana Mota 
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ANEXO ONZE 
 

Declaração de voto 

 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2014 

 
Resultante das diferenças de natureza política que nos distinguem, 

defendemos estratégias de desenvolvimento para a freguesia da Quinta do 

Conde, assentes em prioridades, objetivos e opções diversas daquelas que nos 

são propostas. 

 Apesar de considerarmos que este Orçamento foi elaborado com 

contenção da despesa, lamentamos que o executivo atribua uma verba 

significativa para as Festas Populares, montante com o qual discordamos, uma 

vez que as necessidades atuais de muitos dos cidadãos poderiam e deviam 

obrigar a outra opção. Valorizam-se os arraiais em detrimento dos bens básicos 

e essenciais da população. O PS daria atenção especial à dinamização da 

economia e promoveria a realização de um Plano de Emergência Social. 

 Este Plano e Orçamento carecem igualmente de novas ideias que 

possam gerar interesse e visibilidade para a Freguesia. É necessário que a junta 

de Freguesia exija mais competências e consequente atribuição de verbas à 

autarquia. A Quinta do Conde tem sido alvo de pouco interesse por parte da 

Câmara, nestes últimos tempos, a junta deve interceder de forma a contornar 

esta situação. Denota-se uma obediência política, que não tem favorecido os 

Quinta Condenses, como podemos constatar, em várias áreas, sem que 

aparentemente a junta reclame e o Munícipe atue. Se a realidade fosse outra de 

certo hoje o documento apresentado seria diferente e em prol de todos os 

habitantes desta vila. 
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Baseado numa perspetiva de coerência, no contexto de uma atitude 

crítica e construtiva que nos caraterizou no mandato anterior e não pretendendo  

 

ANEXO ONZE(Continuação) 
 

 

ser uma força política de bloqueio da atividade autárquica, decidimos que 

a Abstenção é a posição mais adequada face ao que nos foi apresentado. 

Daremos o benefício da dúvida tendo em conta o contexto nacional e local. 

Os eleitos do PS irão assentar o seu comportamento na discussão de 

todas as matérias de uma forma participativa, construtiva e responsável, não 

deixando, no entanto, de apresentar as suas propostas em função do que 

consideram ser o mais adequado para a Freguesia.  

 

Quinta do Conde, 27 de Dezembro de 2013 

Os Eleitos do Partido Socialista 
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ANEXO DOZE 
 

Coligação Democrática Unitária 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
 

ACORDO COLETIVO DE ENTIDADE EMPREGADORA PUBLICA- ACEEP 
 
A bancada da CDU votou favoravelmente o acordo estabelecido entre a Junta 
de Freguesia da Quinta do Conde e o STAL – Sindicato dos Trabalhadores da 
Administração Local e Regional, por entender que a imposição do horário de 
trabalho de 8 horas diárias, com um mínimo de 40 horas semanais através da lei 
68/2013 representa um dos mais graves atentados contra os direitos e 
liberdades dos trabalhadores da Administração Pública e contra a autonomia do 
poder local democrático. 

Repara-se que a lei para o setor privado prevê um máximo de 40 horas 
semanais enquanto que para a Administração Pública parte de um mínimo de 40 
horas podendo chegar às 50 horas semanais sem acréscimo de renumeração. 

Este horário de trabalho imposto às autarquias pelo atual governo, representa 
para os trabalhadores uma desvalorização salarial de 14,2%, se juntarmos a 
supressão de 3 dias de férias e 4 feriados, mais a redução salarial prevista no O.E. 
para 2014, os trabalhadores são obrigados a trabalhar de forma gratuita 41 dias 
por ano. 

A autonomia administrativa e financeira das Autarquias Locais está consignada na 
Constituição da Republica Portuguesa. Não são portanto, dependências de 
nenhum governo. 

Consequentemente, o acordo coletivo de entidade empregadora pública 
celebrado entre a Junta de Freguesia da Quinta do Conde e o STAL, que o 
executivo nos apresentou para ratificação, mereceu da parte dos eleitos da CDU o 
apoio, considerando que tal acordo respeita e mantém o horário das 35h 
semanais. 

Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde 
  
 
Quinta do Conde, 27 de Dezembro de 2013    


