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Aos onze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e catorze, pelas vinte 
e uma horas, reuniu-se na sede da Junta, em sessão ordinária, a Assembleia 
de Freguesia, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
Ponto Um: Relatório de Atividades de 1 de Setembro a 30 de Novembro de 
2014. 
Ponto Dois: Análise e Votação do Plano de Atividades do Orçamento, Mapa 
de Pessoal, Planos Plurianual de Investimentos (PPI) e Plano de Ações mais 
relevantes (PPA). 
Ponto Três: Análise e votação da Plataforma Península de Setúbal em 
defesa do serviço nacional de saúde. 
Ponto Quatro: Eleição do Vogal do Executivo 
Ponto Cinco: Proposta de eleição 1º secretário da Mesa da Assembleia de 
Freguesia. 
Ponto Seis: Informações. 
Estavam presentes nesta sessão João Carlos do Carmo Valente (Presidente 
da Mesa da Assembleia da Coligação Democrática Unitária CDU), Carlos 
Alberto Polvora dos Anjos Cruz (Primeiro Secretário da Coligação 
Democrática Unitária CDU), Susana Maria Grácio Freire de Oliveira (Segundo 
Secretário da Coligação Democrática Unitária CDU), José da Costa Ferreira 
Braga, Alberique José, Leonor Duarte Coelho Fortunato, Vitor Nuno de 
Oliveira Gonçalves de Jesus, Silvia Raquel Santos Taveira Lameirinha e João 
Manuel Varela Laranjeira (Bancada da Coligação Democrática Unitária CDU), 
Genoveva das Dores Serrano Baião da Purificação, Júlio Manuel Duque 
Pimenta, António José Barros Godinho, José António Cerqueira dos Santos, 
Andredina Gomes Cardoso e Teófilo Costa da Fonseca (Bancada do Partido 
Socialista PS), Sérgio Gonçalves Cabrita (Bancada do Partido Social 
Democrata PPD/PSD), Igor Queiroz Feio (Bancada do Centro Democrático 
Social CDS/PP), Maria Feliciana Esteves Mota (Bancada do Bloco de 
Esquerda BE), Hélder Fernando Marques Gaboleiro (Bancada do Movimento 
Sesimbra Unida MSU). 
A Junta de Freguesia fez-se representar pelo Presidente Vítor Ribeiro 
Antunes, pela Tesoureira Francisca Maria Fontes Martins Rosa, pela 
Secretária Elsa Cristina Pereira Lourenço Guerra e pelos Vogais Fernando 
José Mestre Patricio, Ana Cláudia Pereira Lourenço Guerra, e António Mestre 
Lopes, presenças que se registam com muito agrado. 
Após a confirmação das presenças e identificação dos participantes pela 
segunda secretária da mesa, o Presidente da Mesa apresentou de seguida 
cumprimentos, desejando as maiores felicidades para o desempenho de 
funções a todos os participantes na sessão, e informando desde logo para a 
existência de um documento destinado á intervenção aberta ao público que 
decorreu com a alteração do regimento. De seguida passou a listar todos os 
documentos que foram entregues aos membros da Assembleia, por forma a 
verificar da correção e da entrega dos mesmos, tendo havido um particular 
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cuidado no conjunto dos 6 documentos entregues para o período de antes da 
ordem do dia e para o inquérito de satisfação á formação.  
A Mesa deu conhecimento aos membros da Assembleia do registo de 
correspondência recebida e, não havendo dúvidas sobre a mesma, 
prosseguiu os trabalhos. 
O Presidente da Mesa passou, de imediato, ao Período de Antes da Ordem 
do Dia (PAOD) registando-se a entrada de seis documentos na Mesa, os 
quais se encontram anexos a esta Ata, designados por Anexo Um até Anexo 
Seis, ordenados por ordem de entrada (Ver Anexos). 
Todos os documentos foram lidos pelos respetivos proponentes, tendo de 
seguida sido efetuado um minuto de silêncio ao voto de pesar pelo 
falecimento de José Casa Nova Anexo Seis  
Após o período de intervalo reflexão, o Presidente da Mesa deu continuidade 
aos trabalhos começando por felicitar o especial trabalho executado pelos 
Funcionários da Junta de Freguesia e executivo no que respeita á preparação 
do Salão Nobre da Junta de Freguesia.  
O presidente da mesa propôs desde logo que se excluísse a votação dos 
documentos subscritos por todas as bancadas Anexo Um e Anexo Cinco.  
Procedeu-se, então, à apreciação, na generalidade, dos documentos sendo 
dada de seguida a palavra ao membro Júlio Pimenta, do Grupo Politico Local 
do PS que iniciou a sua exposição concordando a sua bancada com a 
generalidade dos documentos  
Teve a palavra Sérgio Cabrita do Grupo político local do CDS/PP, que 
destacou a boa execução, ornamentação da nova sala da Junta de Freguesia 
e se prenunciou de seguida estar de acordo quanto a todos os documentos 
relativos ao período do PAOD. 
Tomou a palavra o membro José Taveira, do MSU, que explicou ter tido uma 
interrupção de oito anos nas tarefas da Assembleia de Freguesia, 
imediatamente revelou estar de acordo com os documentos apresentados no 
período em causa. 
O Presidente da mesa deu a palavra ao membro Maria Feliciana Mota da 
bancada do Bloco de Esquerda que corroborou na questão levantada no 
documento Anexo Quatro. 
A mesa deu a palavra ao membro José Braga da bancada CDU que 
congratulou os trabalhos de melhoramento da nova Sala da Junta de 
Freguesia tornando o espaço apropriado á realização das Assembleias de 
Freguesia.  
Transitou para a análise dos documentos referindo-se inicialmente ao Anexo 
Dois, que aflorou o debate efetuado no dia 22 de Novembro de 2014 no 
Centro Comunitário relativo á Construção do Lar de Idosos, tendo destacado 
o convite endereçado a todos os partidos políticos com assento na 
Assembleia da Republica contudo apenas o PCP se fez representar, nos dois 
dias após o debate compareceu uma deputada do Partido Socialista a fim de 
reunir com a direção do Centro Comunitário. Continuou informando que a 
Freguesia da Quinta do Conde teve o maior crescimento populacional a nível 
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nacional com idades superiores a 60 anos demonstrando que a população 
está a envelhecer rapidamente, não aceitando a bancada da CDU mais uma 
vez a forma como a administração central lida com a problemática servido a 
palavra crise ou falta de dinheiro para tudo, pois elucidou que se continua a 
injetar capital nos bancos, PPPs, contratos SWAP. Aclarou que no que 
respeita á petição pelo Lar de 3ª Idade na Quinta do Conde o Deputado 
Bruno Dias do PCP aquando do debate propôs que seja feita uma resolução 
a fim de ser votada com o assumir de cada deputado assumisse perante os 
Quinta Condenses o sentido de voto. 
Transitou de seguida para o assunto constante no Anexo Quatro aclarando 
que com base nas alterações sugeridas pelos autores do documento a sua 
bancada votará favoravelmente o documento, acrescentou que o novo 
espaço onde passarão a decorrer as reuniões da Assembleia de Freguesia 
encontrou-se ocupado pelo Polo de Leitura, sendo um espaço necessário às 
atividades da Junta de Freguesia, recordando o exemplo do passado onde as 
assembleias de Freguesia decorriam na Cave do Edifício da Junta sem qual 
quer condição acústica ou térmica. Continuou explicando a Câmara Municipal 
de Sesimbra se encontra a aguardar a libertação do espaço do antigo centro 
de Saude a fim de transferir para lá o atual serviço da loja solidaria e libertar o 
espaço da Loja no mercado para o polo de leitura. Referiu-se como sendo 
provisório o atual espaço da Loja onda Jovem onde o Polo de Leitura está 
instalado tendo o membro José Braga informado que os eleitos da 
Assembleia de Freguesia visitaram o local e questionaram os trabalhadores 
quanto às condições de trabalho comparativamente com a Sala da Junta de 
Freguesia, ao que lhe foi respondido que são análogas, igualmente 
questionou quanto á existência de possíveis reclamações por parte dos 
utentes do polo, ao que mais uma vez foi respondido que naquele momento 
seriam inexistentes. Por fim procuram conhecer os números de afluência 
comparativamente, tendo sido explicado que devido á nova centralidade da 
atual localização do Polo de Leitura levou a uma maior afluência de novos 
utentes, teve tempo ainda para inquirirem os funcionários da Loja Onda 
Jovem conjuntamente com os do Polo de Leitura a fim de perceber que 
constrangimentos poderiam esse facto acarretar, visto que se encontram dois 
serviços no mesmo espaço, comunicando os funcionários que não se 
encontra em causa as tarefas assim como o préstimo que é feio aos utentes. 
Terminou fazendo a bancada da CDU alguns considerandos quanto a 
existência do Polo de Leitura no Espaço da Loja Onda Jovem, visto que se 
encontram convictos que esta alteração deva trazer algumas dificuldades 
constrangimentos e mesmo problemas, porém acreditam que os Funcionários 
e a População compreenderam que não sendo a melhor solução foi a viável e 
não coloca em causa a existência de ambos os serviços prestados á 
população. 
O presidente da mesa fez referência às alterações do Anexo Quatro 
apresentadas e acordadas entre as bancadas tendo de seguido dado a 
palavra a Genoveva Purificação da bancada do PS que explicou será retirada 
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a frase “ um serviço de acesso livre e gratuito não se compreende como pode ser 

negligenciado” tendo de seguida expressado preocupação quanto ao inquérito 
dirigido aos funcionários que se manifestaram positivamente podendo a 
Câmara Municipal de Sesimbra arrastar a situação visto que serão 
necessárias verbas para efetuar obras da Loja Solidária no antigo centro de 
Saude, colocando desta forma uma questão dirigida á Camara Municipal de 
Sesimbra no que respeita aos prazos para a mudança. 
 

O Presidente da Mesa destacou os documentos apresentados no PAOD com 
especial relevo para o detalhe das propostas. Encerrou-se a discussão dos 
documentos apresentados ao PAOD, efetuando-se a respetiva votação que 
obteve os seguintes resultados: 
 
Documento incluído no  Anexo Um: Aprovado por unanimidade e sem 

declarações de voto; 
Documento incluído no  Anexo Dois: Aprovado por unanimidade e sem 

declarações de voto; 
Documento incluído no Anexo Três: Aprovado por unanimidade e sem 

declarações de voto; 
Documento incluído no    Anexo Quatro: Aprovado por unanimidade e sem 

declarações de voto; 
Documento incluído no Anexo Cinco: Aprovado por unanimidade e sem 

declarações de voto; 
Documento incluído no Anexo Seis: Aprovado por unanimidade e sem 

declarações de voto; 
 
A mesa deu a palavra ao membro José Braga da bancada CDU que 
questionou o executivo da Junta de Freguesia de qual o ponto de situação 
quanto ao ofício com o assunto relativo ao fundo de financiamento das 
freguesias, enviado ao Sr. Secretário de Estado da Administração Local 
tendo sido dado conhecimento á Assembleia de Freguesia a 26 de Dezembro 
de 2013. Propôs ainda em próxima reunião de coerência de representantes 
conjuntamente com o executivo da Junta de Freguesia encontrar medidas 
que devam ser tomadas a fim de obter resposta. 
Tendo o Presidente da Mesa passado a palavra ao Presidente da Junta de 
Freguesia para que fosse efetuada a resposta, ao que aclarou desde logo a 
nova disposição da sala consentida pelas bancadas, evidenciou de seguida o 
envio de três ofícios ao Sr. Secretario de Estado da Administração Local 
informando que os mesmos foram rececionados já que a secretaria assim o 
confirmou telefonicamente, existindo uma resposta por parte do assessor que 
teria pedido parecer á direção geral do orçamento para posterior reunião já 
com elementos fundamentados reunião essa que até ao momento não 
aconteceu. Descreveu de seguida o envio de um subsequente ofício ao Sr. 
Ministro Poiares Maduro, onde no seu teor acrescentou a regularização dos 
limites da Freguesia através da lei 67/2014 a 28 de Agosto acarretando um 
conjunto significativo de novos cidadãos indexados á Freguesia da Quinta do 
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Conde. Terminou subscrevendo a sugestão do membro da Bancada da CDU, 
devendo a comissão de líderes em tempo oportuno analisar o assunto em 
causa. 
O Membro José Braga da Bancada da CDU pediu ainda a palavra á mesa 
para recordar que o fundo de financiamento da freguesia diz respeito a todos 
os eleitos principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento da 
freguesia e ao bem-estar da População. 
Desta forma deu-se por encerrado Período de Antes da Ordem do Dia e 
prosseguiu-se com o período da sessão aberta à intervenção dos 
cidadãos. 
Tendo -se registrado duas inscrições para intervenção na Assembleia. A 
mesa concedeu a palavra ao primeiro inscrito Sr. Jorge Henriques Santos 
que felicitou o acolhimento das novas instalações, transitou para um apelo 
constante no Anexo Oito da presente ata. Teve a palavra o Sr. António 
Martins da Silva que se prenunciou quanto ao estado da rua Luis de Camões 
definindo a rua como tendo diversos buracos durante o inverno e no período 
do verão que detém o pó que é levantado pelas viaturas que ali transitam.  
A mesa cedeu a palavra ao Sr. Presidente da Junta que descreveu a situação 
da Rua Luis de Camões como não estando no modo mais adequado para 
transitar ou para quem lá mora, contudo no que diz respeito á atividade 
publica existe como quase que um bloqueio por parte da administração 
central que terá de ser ultrapassado sendo que já foram minimizados os 
problemas daquela artéria, informou que no próximo orçamento está incluída 
uma ação que colocará a rua em causa ao nível das melhores da Vila. 
Respondeu de seguida que no que concerne á primeira questão colocada 
pelo Sr. Jorge Santos informando que o seu executivo já foi insultado na 
praça pública a propósito da questão da Universidade Sénior, tendo existido 
tal confusão que levou a aparentar que a iniciativa não pertencera á Junta de 
Freguesia, contudo podem ser consultados os relatórios da Junta de 
Freguesia correspondentes a 2010 assim como aquando do inicio da Feira 
Festa no 2010 perante milhares de pessoas o Presidente da Junta referiu que 
tinha a intenção de criar uma Universidade Sénior, prenunciou ainda que a 
universidade sénior fez parte do Programa Eleitoral tal como poderá ser 
constatado. A Junta de Freguesia com base nas suas normas aprova a 
atribuição de Subsídios após formalização das Associações algo que não foi 
formalizado pelo caso em concreto da associação movimento social utopia 
global. Aclarou ainda que podem coexistir varias universidades seniores na 
Vila da Quinta do Conde, tendo mesmo a Junta de Freguesia passado a 
utilizar o seu espaço criando condições aos Quintacondesses que ali se 
inscreveram, deixando o espaço cipa para a dita universidade a fim de evitar 
quaisquer duvidas e quaisquer confusões, conclui o Sr. Presidente proferindo 
que o seu executivo compõe-se de gente honrada tendo-se sentido aquando 
da existência de ofensas. 
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Sendo assim encerrou-se o período destinado à intervenção dos 
cidadãos passando-se à discussão do Período da Ordem do Dia. 
 
Passou-se de imediato à discussão do Primeiro ponto da Ordem de 
Trabalhos, ou seja, Relatório de Atividades de 01/09/2014 a 30/11/2014. 
Tendo o Presidente da Mesa passado a palavra ao Presidente da Junta de 
Freguesia para que fosse apresentado o tema. 
O Presidente da Junta de Freguesia iniciou a sua alocução pronunciando-se 
quanto ao aniversário da Junta de Freguesia que foi condignamente 
assinalado através de diversas distinções e condecorações assinaladas.  
Pronunciou-se de seguida quanto ao projeto da Universidade Sénior como 
sendo um projeto bem-sucedido que se distingue por dispor de vinte e quatro 
turmas onde as aulas realmente acontecem, reconhecendo o voluntariado 
dos funcionários da Junta de Freguesia e dos respetivos professores, 
destacando que o sucesso do projeto se deve á disponibilidade das pessoas 
usando o voluntariado visto que não existe qualquer apoio para o projeto, 
visto que o estado deveria ter uma corresponsabilização maior.  
Salientou enaltecendo as matérias e implementação com êxito do skate 
parque, das obras na várzea da Quinta do Conde e destingiu a colaboração 
que a Junta de Freguesia prestou á Associação Voz do Alentejo em alguns 
dos seus eventos e ao reconhecimento do cante Alentejano a Patrimonio 
Imaterial da Humanidade.  
 
Foi dada a palavra ao membro Sérgio Cabrita da bancada do grupo politico 
local do PSD que questionou as mais-valias quanto á reunião avida com o 
regimento de Engenharia da Pontinha. Tomou a palavra o membro José 
Taveira, do MSU, que questionou ao que se deveu o convite por parte da 
Junta de Freguesia para o Aniversário não tendo o mesmo como membro da 
Assembleia sido chamado para a entrega de qualquer condecoração, 
interrogou para qual o ponto de situação da Loja do Cidadão e Julgado de 
Paz, e prenunciou-se para a necessidade da colocação de bancos na via 
publica ao longo da vila.  
O Presidente da mesa deu a palavra ao membro Maria Feliciana Mota da 
bancada do Bloco de Esquerda que questionou quanto aos Assuntos tratados 
aquando da reunião do concelho geral do Agrupamento de Escolas Michel 
Giacometti, tendo de seguida solicitou esclarecimentos quanto á reunião com 
o Dr Ribas quanto á construção de um complexo de ténis, transitou para o 
assunto dos trajetos dos autocarros da Fertagus indagando para a 
necessidade de transportes públicos em toda a vila.   
Teve a palavra o membro Vitor Jesus da bancada do grupo politico local da 
CDU informando que a Bancada da CDU que efetuou uma analise ao 
relatório de atividades tendo destacado a sistematização por pontos o que 
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destaca os diferentes pelouros da atuação do executivo, reconhecendo terem 
sido efetuadas atividades que respeitam o trabalho que tem sido 
desenvolvido, destacou o Aniversário da Junta de Freguesia nas instalações 
da Voz do Alentejo com um plateia repleta e com a entrega de 
condecorações às empresas, associações e personalidades da vila prestando 
o devido mérito ao trabalho que todos terão desenvolvido; salientou no 
âmbito do vigésimo sétimo aniversário o debate com tema Lar de Idosos 
Porquê? Quando? Como? Tendo o fim de sensibilizar as várias força políticas 
com assento parlamentar, explicou que todos os grupos políticos foram 
convidados, lamentando apenas o PCP se ter representado com o deputado 
Bruno Dias, recordou ainda o membro da Bancada da CDU que o Centro 
Comunitário promoveu uma petição que se encontra em apreciação já com 
relator nomeado, de seguida reforçou o assunto da Universidade Sénior o 
Sonho não tem idade agora sediada na junta de freguesia, que superou todas 
as espectativas com a sua elevada adesão com cerca de duas centenas e 
meia de alunos, sendo inequívoca a aposta nesta universidade saindo a 
ganhar a população com existência de mais do que um polo deste tipo. 
Insistiu que a universidade sénior faz sentido quando as pessoas chegam á 
idade da reforma pois a terceira idade não pode ser vista como um problema 
mas antes uma riqueza já que a autarquia aposta no envelhecimento ativo 
terminou verbalizando que “ética e razão não são propriedade de ninguém” 
mas tão grave será o que na prática se faz. 
A mesa passou a palavra ao membro Genoveva da Purificação, do Grupo 
Politico Local do PS que mostrou desde logo disponibilidade para reunir 
quanto ao assunto fundo de financiamento levantado pela bancada da CDU. 
Advertiu que quanto ao assunto da Rua Luis de Camões levantado pelo 
munícipe avia já a sua bancada efetuado duas moções. Questionou de 
seguida o executivo da Junta de freguesia quanto ao relatório de atividades 
relativo á reunião de trabalho com o concelho geral do Agrupamento de 
Escolas Michel Giacometti para avaliar que diligências e para quando, 
perguntou no que respeita á atribuição de bolsas de estudo da Freguesia se 
diz respeito a apenas alunos universitários e residentes, prosseguiu 
questionado se já existe resposta e data para a intervenção por parte do 
regimento de engenharia nº1por fim interrogou para quem e qual o custo de 
quinhentos baralhos de cartas assim como alertou para o numero de 
fotocopias fornecidas pela junta em papel para a Universidade Sénior. 
De seguida foi dada a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia que 
esclareceu na generalidade as questões iniciado a sua alocução informando 
que havia pedido uma reunião ao Comandante do Regimento da Engenharia 
da Pontinha com o objetivo de encarar a possibilidade de uma parceria com a 
Junta de Freguesia, a fim de construir a pista de BMX tendo com a maior 
celeridade acontecido reuniões no Posto de Comando e no local a fim de 
inventariar um conjunto de possibilidades protocolares. Passou a esclarecer 
quanto á questão da existência de um lapso aquando da não chamada do 
membro da bancada do MSU para a entrega de qualquer condecoração 
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durante o aniversário da Freguesia, informando o Sr. Presidente da Junta que 
este tipo de lapsos nunca acontecera nas anteriores legislaturas do Partido 
Socialista, por nunca se terem realizado pedindo assim aos membros da 
Assembleia de Freguesia para terem uma atitude mais construtiva. De 
seguida negou o Sr. Presidente ter conhecimento de qualquer verba 
transferida para a Universidade Sénior, transitou para a resposta á reunião 
com o Agrupamento de Escolas Michel Giacometti, tendo o grupo de trabalho 
chegado á conclusão que deveria enviar desde logo ofícios para as entidades 
solicitando intervenção para a remoção das coberturas em Amianto.  Aclarou 
que reuniu com Dr. Rui Ribas a fim de perceber as necessidades de um 
espaço exequível e sustentável, para a modalidade do desporto do Ténis, 
avançou para o assunto da Fertagus tendo advertido que para a reunião com 
essa empresa a Junta de Freguesia levou propostas já com projetos com o 
fim de melhorar as carreiras perlongando uma delas. Quanto ao assunto das 
bolsas de estudo esclareceu que a Junta de Freguesia contactou os 
organismos nacionais da Rotary que habitualmente toma diligências nessa 
área, e informou ter interesse na colaboração. Por último clarificou que o 
custo referente aos baralhos de cartas foi de um euro e cinquenta cêntimos 
por baralho sendo a distribuição efetuada pelos centros de dia e associações 
da Vila da Quinta do Conde assim como comunicou estar atento ao consumo 
de fotocópias por parte da universidade.  
 
O Presidente da Mesa, verificando não existir mais pedidos de 
intervenção deu por encerrada a discussão do primeiro ponto da Ordem 
de Trabalhos, Passou-se à discussão do segundo ponto da Ordem de 
Trabalhos, Análise e Votação do Plano de Atividades, do Orçamento, 
Mapa de pessoal, Planos Plurianual de Investimentos e Plano de Ações 
mais relevantes. 
O Presidente da Mesa abriu este ponto da Ordem de Trabalhos informando 
que o documento em análise foi entregue aquando da convocatória para a 
assembleia dando de seguida a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia 
que iniciou a sua intervenção destacando o preambulo do documento e as 
muitas reuniões com grupos políticos, com sindicato dos trabalhadores da 
Administração Local, com o movimento associativo. Comunicou que possui 
um orçamento da receita de cerca de trezentos e cinquenta mil euros obtendo 
do fundo de financiamento das freguesias cerca de cento e um mil euros, e 
com valor idêntico por parte da Câmara Municipal no que respeita aos 
acordos de execução e contratos interadministrativos. Detém cerca de trinta 
mil euros referentes á receita da venda ambulante e valor idêntico alusivo a 
1% do IMI urbano a que as freguesias têm direito. Mencionou de seguida o 
orçamento da despesa, que destacou a despesa com o pessoal e seus 
custos associados de cerca de cento e oitenta mil euros, assim como  
algumas despesas de investimento visto que se realizaram algumas obras, 
existindo uma verba destinada ao apoio ao movimento associativo.  
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A mesa passou a palavra ao membro José Taveira da bancada do MSU que 
se referiu á questão da Loja do Cidadão, e da colocação de mobiliário urbano 
(bancos) nas ruas em especial para os idosos. 
De seguida foi dada a palavra Feliciana Mota da bancada do BE, que não 
acrescentou qualquer duvida quanto ao documento em analise. 
De seguida interveio o membro José Braga da bancada da CDU que reforçou 
a reflexão já efetuada no PAOD no que respeita ao findo de financiamento 
das freguesias, pois no caso da Freguesia da Quinta do Conde ao valor 
indicado pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia dever-se-ia Juntar cerca 
de setenta mil euros que se encontram em falta, verba esta que se associa 
aos valores auferidos inferiores aos de á quatro anos atrás. O membro da 
bancada da CDU destacou ainda o elevado valor das despesas com o 
pessoal, cerca de metade da receita, por fim prenunciou-se quanto a 
insignificante verba que resulta da diferença entre Receita e Despesa. 
Teve de seguida a palavra o membro Genoveva Purificação bancada do PS 
solicitando vários esclarecimentos de algumas rubricas apresentadas em 
especial a que se destina á área social e universidade sénior.  
De imediato teve a palavra o membro Sérgio Cabrita da bancada do PSD 
informando que sugeriu que fosse dado continuidade ao processo do 
simulacro, tendo questionado ao que se deve a designação da despesa 
referente a munições explosivos e artifícios, assim como ao que se deve o 
aumento de verba atribuída á Feira Festa comparativamente ao ano anterior.   
A mesa deu prontamente a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia 
que recordou para a necessidade de uma ação de formação com o técnico 
para que viessem á assembleia as opções politicas e não as questões 
técnicas, contudo passou a elucidar que a verba destinada á universidade 
sénior se deve em grande monta ao valor do seguro dos alunos que é 
obrigatório e o valor em causa deve-se a uma entrada inicial que depois sairá 
como despesa da Junta de Freguesia sendo o valor de dois mil e quinhentos 
euros na sua ótica um valor realista pois existiram ainda investimentos na 
Universidade. Transitou para o assunto relativo aos géneros alimentícios para 
confecionar tendo o presidente da mesa esclarecido de acordo com o novo 
classificador ao que se deve a rubrica aberta. Tomou a palavra o Sr. 
Presidente da Junta referindo-se aos acordos de execução com a Câmara 
Municipal e á reunião que realizou com os técnicos dessa autarquia a fim de 
articular os trabalhos que na sua grande maioria vão para além do protocolo.  
Pronunciou-se quanto ao simulacro que não sendo uma competência da 
Junta de Freguesia caso venha a ser realizado poderá contar com a 
coadjuvação do Presidente da Junta. Terminou respondendo que o montante 
destinado á Feira Festa foi ligeiramente superior sendo arredondado.    
O presidente da mesa deu a palavra á Bancada do PS tendo o membro José 
Santos questionado ao nível das competências qual das autarquias coloca a 
sinalização de trânsito 
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O Presidente da Mesa, interveio de seguida para, em cumprimento do 
Regimento, solicitar aos membros presentes autorização para prolongar os 
trabalhos por mais uma hora.  
A mesa passou a palavra ao membro José Taveira da bancada do MSU 
pediu respostas possíveis quanto á colocação de bancos. 
A mesa deu consequentemente a palavra ao Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia que aclarou quanto á aquisição de duas mesas com quatro bancos, 
já colocados junto ao Skate Parque, existindo a previsão de adquirir mais 
mobiliário do mesmo tipo a fim de colocar em locais selecionados pela Junta 
de Freguesia, de seguida aconselhou á leitura dos acordos 
interadministrativos a fim de os membros da assembleia se inteirarem do 
documento, contudo no que se refere á sinalização de trânsito informou que 
deixou de ser uma competência da Junta de Freguesia. 
Não havendo mais pedidos de intervenção, passou-se de imediato á votação 
deste ponto da Ordem de Trabalhos, que foi aprovado por maioria, com 
doze (12) votos a favor dos Grupos Políticos Locais da CDU, BE,PSD e 
CDS/PP, e sete (7) abstenções, do Grupo Político Local do PS e  MSU  
com uma declaração de voto do PS. 
Desta forma deu-se por encerrado o segundo ponto da Ordem de 
Trabalhos, Analise e Votação do Plano de Atividades, do Orçamento, 
Mapa de pessoal, Planos Plurianual de Investimentos e Plano de Ações 
mais relevantes. Prosseguindo-se para o terceiro ponto da Ordem de 
Trabalhos, Analise e Votação da Plataforma Península de Setúbal em 
defesa do serviço nacional de saúde. 
O Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia 
que considerou ser pertinente a junta de Freguesia aderir á plataforma que já 
foi sufragada pela Câmara Municipal e aprovada por unanimidade na ultima 
reunião, sendo o manifesto em causa pertinente aquando da suspensão do 
serviço do SAP de Sesimbra, passando a tratar-se de um serviço 
complementar com algumas horas de abertura ao publico vindo a reduzir o 
apoio do cuidado de prestação de serviços primários, incitou de seguida a 
assembleia de freguesia a subscrever o manifesto.   
A mesa passou a palavra ao membro Feliciana Mota da bancada do BE, que 
informou estar em condições para votar o documento. 
De seguida interveio o membro Leonor Fortunato da bancada da CDU que 
clarificou a posição da sua bancada relativamente á plataforma, informando 
que irá subscrever o manifesto em defesa do serviço nacional de Saude, 
dando todo o apoio á Junta de Freguesia da Quinta do Conde que deverá 
agregar o maior número possível de entidades. Saudou de seguida todas as 
autarquias, sindicatos, associações e outros movimentos que aderiram ou 
venham a aderir á plataforma em causa, continuou a sua alocução 
expressando que o Serviço Nacional de Saude criado pela lei 56/59 de 15 de 
Setembro sendo uma conquista de Abril e desde então transformou 
radicalmente a vida dos Portugueses ficando o pais classificado como tendo 
dos melhores serviços públicos do Mundo visto que deverá assegurar um 
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direito á saúde a todos os cidadãos independentemente da sua situação 
económica e social fazendo-se cumprir a constituição da republica 
portuguesa aprovada em 1976, recordou que antes da revolução de Abril a 
maioria da população não tinha acesso aos cuidados de Saude apresentando 
indicadores que retratam a realidade atual sendo que as parcerias publico 
privadas tiveram um amento de 168% pondo em risco o tratamento de 
doentes estranhando-se ainda o pagamento 280 milhões de euros á cruz 
vermelha de serviços que poderiam ter sido prestados pelo serviço nacional 
de Saude terminou o membro da bancada CDU considerando indispensável 
impedir a destruição do serviço nacional de saúde, garantido o pagamento da 
dividida e mantendo os cuidados primários de Saude aos portugueses sem 
taxas moderadoras com profissionais qualificados.  
O presidente da mesa deu a palavra á Bancada do PS que informou 
subscrever na totalidade o Manifesto. 
Teve a palavra o membro Sérgio Cabrita da bancada do PSD, que informou 
que o seu sentido de voto seria a abstenção pois não se revê na totalidade do 
texto.  
José Taveira da bancada do MSU referiu não ter intenção de se prenunciar 
quanto ao documento.  
 
O Presidente da Mesa colocou á votação a Plataforma da Península de 
Setúbal em defesa do serviço nacional de saúde que foi aprovada por 
maioria com dezassete (17) votos a favor dos Grupos Políticos Locais 
da CDU, BE, PS e  MSU  , e duas (2) abstenções, do Grupo Político Local 
PSD e CDS/PP, 
Prosseguindo-se para o quarto ponto da Ordem de Trabalhos eleição do 
vogal do Executivo. 
O Presidente da Mesa facultou a palavra ao Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia declarando que o tema do ponto em causa avia sido explicado 
aquando da reunião de conferência de representantes porem passou a 
aclarar que o executivo da Junta de Freguesia veio a pedir á Secretária Elsa 
Guerra para dispor de uma maior contribuição á Junta de Freguesia, contudo 
a atividade profissional não lhe permite despender de mais tempo, sugerindo 
assim o Presidente da Junta de Freguesia a possibilidade de eleger por voto 
secreto o vogal do executivo e propôs desde logo que fosse o secretário da 
mesa da Assembleia Carlos Pólvora. Sendo que de seguida será necessário 
eleger o primeiro secretário da mesa teve tempo o Sr. Presidente da Junta 
em nome da bancada da CDU de propor que fosse a Elsa Guerra a secretária 
da mesa terminou explicando que com as alterações proposta quem ficará a 
ganhar serão os QuintaCondenses  
O Presidente da Mesa colocou á votação a eleição por escrutínio 
secreto a eleição do vogal do executivo que foi eleito por (19) votos a 
favor    
O Presidente da Mesa facultou a palavra ao membro Carlos Polvora que 
gratulou a sua eleição como cidadão ativo, agradecendo ao convite do grupo 
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político da CDU e ao Presidente da Assembleia de Freguesia na sua forma 
seria e meticulosa como orientou os trabalhos inerentes á mesa. Terminou 
dirigindo-se veemente ao trabalho do presidente da Junta de Freguesia, 
finalizou citando “no que diz respeito ao compromisso ao desempenho ao 
esforço e a dedicação não existem barreiras, pois se faz alguma coisa bem-
feita ou não faz”  
O presidente da mesa convidou o membro cessante Elsa Guerra a ocupar um 
lugar na bancada para que o secretário do executivo eleito possa ocupar o 
seu lugar. 
Prosseguindo-se para o quinto ponto da Ordem de Trabalhos eleição do 
primeiro secretário da mesa da Assembleia de Freguesia. 
O Presidente da Mesa explicou o que avia relatado aquando da reunião de 
líderes, propondo o membro Elsa Guerra para primeiro secretário da mesa da 
Assembleia de Freguesia  
O Presidente da Mesa colocou á votação a eleição por escrutínio 
secreto a eleição do primeiro secretário que foi eleito por (19) votos a 
favor.  Continuou-se para o sexto ponto de Informações.   
 
O Presidente da Mesa saudando a forma como decorreram as votações dos 
pontos anteriores iniciando de seguida os trabalhos, questionado quais as 
bancadas que se pretendem inscrever passando a palavra a Genoveva 
Purificação da bancada do PS comprimento os recente eleitos desejando um 
bom trabalho visto que a politica é feita por pessoas.  
A mesa da assembleia facultou a palavra ao membro José Braga do grupo 
político local da CDU que felicitou o novo membro do executivo que com 
certeza responderá ao desafio com o mesmo dinamismo já demonstrado 
anteriormente, congratulou de seguida a nova secretária da mesa da 
Assembleia. 
Facultou a mesa a palavra ao membro Sérgio Cabrita da bancada do PSD, 
que aclara ter alguma pena de ver sair o anterior secretário da Mesa Carlos 
Polvora pela forma como este colaborou nos trabalhos. 
 
Teve a palavra o Presidente da Junta de Freguesia que passou facultar 
informações relativas á exposição evocativa dos  “100 Anos da Grande 
Guerra e a Luta pela Paz”, organizada pelo Conselho Português para a Paz e 
Cooperação, que estará patente ao público, até 12 de janeiro no salão nobre 
da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, de seguida comunicou  que 
Parque da Vila, vai ser dotado com uma ecopista de gelo, que estará 
disponível ao público de 19 de dezembro e 4 de janeiro de 2015. 
Noticiou que Decorre em Sesimbra até 11 de janeiro, na Sala Multiusos da 
Fortaleza de Santiago e no SANA Sesimbra Hotel a exposição de trabalhos 
em escultura e pintura associada à campanha “Juntos Contra a Fome” da 
Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Salientou por ultimo forma 
digna como esta Assembleia decorreu e antes de terminar desejou ainda a 
todos um bom ano novo, que 2015. 



 
 

Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde 
Concelho de Sesimbra 

 

Avenida da Cova dos Vidros – 2975 – 333 QUINTA DO CONDE 
Telefone: 21 210 83 70 – Fax: 21 210 83 75 
Página na INTERNET www.jf-quintadoconde.pt  

Endereço de Correio Eletrónico: assembleia.freguesia@jf-quintadoconde.pt 

 Página 13  

 
 
 
 

 
A Mesa questionou os Grupos Políticos sobre mais pedidos de informações, 
tendo constatado que não havia mais nenhum pedido submeteu-se á 
aprovação da Ata em minuta que foi Aprovada por Unanimidade, concluiu 
agradecendo a presença do público e nada mais havendo a dizer, encerrou a 
sessão pelas zero horas e cinquenta minutos desejando a todos os presentes 
uma Boa Noite e Boas Festas. 
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Por ser verdade o constante desta Ata, vai a mesma ser assinada por todos 
os membros da Assembleia de Freguesia presentes na sessão, que assim o 
desejem, atestando a veracidade dos factos relatados após a sessão visto 
que a mesma teve inadvertidamente uma ausência na gravação. 
MESA DA ASSEMBLEIA, 
 
João Carlos Carmo Valente   
Carlos Alberto Pólvora dos Anjos Cruz 
Susana Maria Grácio Freire de Oliveira 

  

 

GRUPO POLITICO LOCAL DA CDU, 
 
José da Costa Ferreira Braga 
Vitor Nuno de Oliveira Gonçalves de Jesus 

  

Alberique José   
Leonor Duarte Coelho Fortunato 
João Manuel Varela Laranjeira 
Silvia Raquel Santos Taveira Lameirinha 

  

 

GRUPO POLITICO LOCAL DO PS, 
 
Genoveva das Dores S. Baião Purificação   
Júlio Manuel Duque Pimenta   
José António Cerqueira dos Santos 
António José Barros Godinho 
Teófilo Costa da Fonseca 
Andredina Gomes Cardoso 

  

 

GRUPO POLITICO LOCAL DO PSD,  
 
Sérgio Gonçalves Cabrita   
 

GRUPO POLITICO LOCAL DO CDS/PP,  
 
Igor Queiroz Feio   
 
PELO GRUPO POLITICO LOCAL DO BE, 
 
Maria Feliciana Esteves Mota   
 
PELO GRUPO POLITICO LOCAL DO MSU, 
 
José Maria Capeã Taveira   
 
 
 


