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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SESIMBRA, REALIZADA NO 

DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018 

   -------- Aos treze dias do mês de setembro de 2018, no Auditório Conde de Ferreira, 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. Nomeação do Conselho Municipal de Educação; -----------------------------------------------------------  

 ---------- 3.Transferência de competências da Administração Central no ano de 2019 – não-aceitação. ---  

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

 ---------- Pelo Grupo Municipal da CDU - Joaquina Odete Martins da Graça, João Carlos do Carmo Valente, 

Paula Alexandra Cacela da Conceição Graça Rodrigues, Rui João Graça Rodrigues, Fernando José Mestre 

Patrício, João Francisco da Conceição Ribeiro Narciso, José da Costa Ferreira Braga, Sónia Patrícia Narciso 

Faria Lopes.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Duarte, e Faustino Marques. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

o representante do Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, Francisca Maria Fontes Martins 

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

 ---------- Comprovada a existência de quórum, 24 presenças, a Presidente da Assembleia Municipal 

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

 ---------- Verificaram-se também as presenças do Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, Francisco 

Manuel Firmino de Jesus, da Vice-Presidente, Felícia Maria Cavaleiro da Costa, dos Vereadores, José 

Henrique Peralta Polido, Sérgio Manuel Nobre Marcelino, Américo Manuel Machado Gegaloto, Carlos 

Manuel Vicente Silva e Francisco José Pereira Luís. ----------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- A Presidente da AMS cumprimentou todos os presentes na sala e deu início ao “Período de 

Antes da Ordem do Dia – PAOD ”, prestando algumas informações.   ----------------------------------------------  

 ---------- Submeteu à votação a ata de 16 de março de 2018 que foi aprovada por unanimidade. ----------  

 ---------- Deu início ao “Período de Intervenção Aberto aos Cidadãos”. ---------------------------------------------  

 ---------- Neste período interveio a Cidadã Ana Luísa Moreira Martins dos Santos que se pronunciou sobre 

a necessidade de lombas em frente ao lote 5, na rua do Parque do Cabedal. --------------------------------------  

 ---------- Disse que já tinha feito diversas diligências à Câmara Municipal de Sesimbra e tinha tido reuniões 

com o Vereador do Pelouro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- A Presidente da AMS deu a palavra ao Presidente da CMS que informou a munícipe sobre as 

intenções da CMS relativamente à segurança rodoviária, bem como diversas obras já em andamento 

naquela área.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Deu a palavra ao Vereador Sérgio Marcelino que prestou alguns esclarecimentos e marcou nova 

reunião com a munícipe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AMS deu início ao “Período da Ordem do Dia” -------------------------------------------  

 ---------- Ponto 1. Apreciação da Atividade Municipal. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Deu a palavra ao Presidente da Câmara Municipal que começou por referir que tendo em conta 

a intervenção de fundo na Azoia, quer no âmbito do saneamento, quer no âmbito da rede de águas, 

estava previsto aquilo que a Câmara tinha definido, os passeios, no âmbito do PAMUS. A Câmara só faria 

a entrega da candidatura nos últimos dias de dezembro, prevendo-se que esta intervenção não teria 

início antes do final de 2019, início de 2020, até porque a Câmara tinha 9 meses desde a aprovação da 

candidatura até ao primeiro auto de execução financeira da mesma.  ----------------------------------------------  

 ---------- Quanto ao Tribunal de Sesimbra informou que já tinham sido entregues as peças do projeto de 

execução junto do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ), e o concurso seria 

feito pelo próprio IGFEJ. A Câmara Municipal tinha ficado, no âmbito do acordo, responsável pelo 

acompanhamento de gestão e fiscalização da obra e pelos arranjos exteriores, cujo projeto estava a ser 

elaborado naquele preciso momento.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente ao Centro de Saúde de Sesimbra disse que a Câmara estava a estabilizar com a 

ARSLVT a alteração ao acordo, que resultava da alteração que o presente executivo tinha feito de 

localização do Centro de Saúde, da solução um mais um para a solução do Largo do Calvário. ---------------  

 ---------- Em relação à Escola do Conde 2 referiu que tinha havido uma proposta de não adjudicação e foi 

feito um novo procedimento concursal com qualificação prévia, retirando o Auditório, a solução que 
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tinha sido consciencializada na Câmara Municipal. A obra da escola estava naquele momento em fase de 

apreciação das propostas. Os 6 concorrentes tinham pedido mais trinta dias, tendo em conta que 

estavam de férias, que a Câmara aceitou na sua última reunião. O processo do Auditório estava naquele 

momento em fase de projeto, aumentando obviamente aquilo que era a perspetiva da solução na escola, 

mantendo em termos de arquitetura o que estava previsto a arquitetura e aumentando tendo em conta 

que não se utilizará o edifício da escola.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto ao processo do Pavilhão Multiusos disse que estava naquele momento pendente, para 

além da questão do projeto estar já com algum avanço, de haver a necessidade de alguns acertos. E 

pendente também de um processo que já tinha sido iniciado com os proprietários de 4 lotes que ficam na 

implementação pretendida para o Pavilhão Multiusos. E portanto com propostas de permuta para que a 

Câmara possa ter a posse desses lotes essenciais para a implementação. ------------------------------------------  

 ---------- Relativamente à Escola Básica Navegador Rodrigues Soromenho disse que tinha tido, no ponto de 

vista do projeto, uma décalage, tendo em conta a necessidade da Câmara ter que negociar com as 

proprietárias para ampliar um pouco a escola, tendo em conta a construção da central elevatória fora das 

instalações da escola e também por saídas de segurança do pavilhão. E portanto tinha havido a 

necessidade de negociar com os terrenos confinantes a possibilidade de permuta de mais umas parcelas 

de terreno para ampliar o projeto. A informação que a Câmara tinha, era que na segunda quinzena de 

setembro seria entregue o projeto de execução, já concluído, para ser lançado o procedimento concursal. 

Esta obra se tudo corresse bem, poderia ser iniciada no primeiro semestre de 2019. ---------------------------  

 ---------- Em relação ao Cabo Espichel comunicou que tinha sido assinado o protocolo que resultava 

daquilo que tinha sido estabilizado com a Confraria de Nossa Senhora do Cabo Espichel, um elemento 

fundamental para que se pudesse ultimar o concurso de concessão no âmbito do Revive. Naquele 

momento apenas faltava a avaliação económica ou financeira do registo do direito de superfície que 

tinha sido cedido à Câmara ao abrigo do protocolo. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto às intervenções financiadas informou, que os projetos de execução do aqueduto já com 

revisão de projeto tinham sido concluídos naquele mesmo dia. Era expectável que o procedimento nas 

próximas semanas também pudesse ir para concurso público. O estacionamento da cerca da água da 

zona entre o terrado e a ordem dos peregrinos já tinha ido a concurso público, mas tinha ficado deserto. 

Infelizmente era um problema que tinham com alguma recorrência a alguns procedimentos concursais e 

que os obrigava a alguma revisão do preço, que não tinha a ver especificamente com o lançamento de 
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procedimentos com preços abaixo do mercado, mas particularmente, com a muita procura e pouca 

oferta a nível de empresas de construção civil de obras públicas. ----------------------------------------------------  

 ---------- Quanto ao procedimento para o canil Municipal tinha havido a reclamação de uma empresa, que 

entretanto ficou excluída por análise técnica. A empresa em audiência de interessados recorreu. Foi a 

única empresa que concorreu abaixo do preço base. Reclamou dessa decisão da Câmara Municipal por 

um erro do ponto de vista dos prazos de execução, foi visto juridicamente e a Câmara tinha decidido dar 

razão á empresa, portanto era expectável que durante o mês de outubro se desse início à obra de 

construção do canil municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente ao Bloco da Mata disse que estava naquele momento em revisão do projeto, o 

projeto mais complexo, no Largo 2 de Abril em paralelo com a própria intervenção da Mata Vila Amália.   

 ---------- Depois disse que queria dar duas notas quanto à Lagoa de Albufeira. Uma que tinha a ver com a 

ARH – Administração da Região Hidrográfica, Lisboa e uma com o ICNF – Instituto de Conservação da 

natureza e Florestas, dois processos completamente diferentes, um tem a ver com o Plano de Água da 

Lagoa de Albufeira e particularmente de zona vestibular. A Câmara tem feito um conjunto de reuniões 

com as duas entidades no sentido de sensibilizar a necessidade do desassoreamento da zona vestibular 

da Lagoa de Albufeira, que não estava considera no estudo recente da própria ARH, estando apenas 

considerada a elaboração e a realização de um canal mais profundo que pudesse mitigar todos os 

problemas de abertura da Lagoa ao mar. Mas havia também a perceção clara da Tutela da necessidade 

desta intervenção. Estavam a falar de uma intervenção que de acordo com os técnicos da ARH Lisboa não 

será inferior a 3 milhões de euros. E com a ICNF, num outro quadro, com uma negociação para uma co-

gestão dos artigos 37º e 38º, que são os artigos rústicos de toda a marginal da Lagoa de Albufeira poder 

passar para a gestão do próprio município, no quadro daquilo que já há algum tempo tem sido discutido 

de poderem implementar uma área protegida local, incluindo a Mata da Amieira e estendendo-se até à 

zona da Lagoa Pequena. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao nível financeiro disse que a Câmara presentemente não se podia queixar, havia de facto uma 

questão do ponto de vista da tesouraria uma situação financeira estável, sendo que havia uma questão 

menos importante que podiam apontar, o atraso no conjunto dos procedimentos e das obras, sobretudo 

dos projetos financiados, que tinha levado a que esses compromissos não tivessem execução nenhuma. 

Portanto, contabilisticamente, essa verba estava compromissada mas não tinha sido gasta, porque os 

procedimentos por uma coisa ou por outra não avançaram. -----------------------------------------------------------  
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 ---------- Depois referiu, que no quadro do empréstimo aprovado pela Assembleia Municipal, estavam a 

iniciar o procedimento para a aquisição de material circulante, estavam a falar de veículos pesados no 

valor de 1,2 milhões de euros. Estava também a iniciar-se um processo para a substituição da frota de 

viaturas ligeiras, através de aluguer operacional para substituição de 16 viaturas da Câmara Municipal. --  

 ---------- Ao nível dos recursos humanos disse que naquele momento estava a entrar um conjunto de 

trabalhadores, tinha-se dado prevalência a Assistentes Operacionais, tendo em conta as dificuldades que 

o município tem nessa área, e para Assistentes Técnicos estavam a ocorrer concursos ainda de 2017. ----  

 ---------- Terminou, dizendo que ficava a aguardar pelas questões que os Deputados pudessem colocar. --   

 ---------- A Presidente da AMS deu a palavra aos Deputados Municipais. --------------------------------------------  

 ---------- O Deputado João Rodrigues começou por agradecer à Câmara a resposta que tinha dado à 

recomendação sobre a remoção da propaganda eleitoral, aprovada pela Assembleia Municipal. Esperava 

que fosse possível haver um acordo entre todas as partes para que se determinasse um prazo razoável 

para que fosse retirada a propaganda eleitoral após as eleições. -----------------------------------------------------  

 ---------- Depois perguntou se o saneamento básico na Azoia em curso abrangia todas as habitações entre 

as duas placas da Azoia, quer a inicial, quer a final. Porque a indicação que tinha era que o saneamento 

não ia abranger todas as habitações. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou sobre dois edifícios em Santana que apresentam grande estado de degradação, Disse 

que gostaria de saber se a proteção civil, ou a autarquia, tinham feito um levantamento dos edifícios 

nessas circunstâncias, nomeadamente por estarem perto de passeios da via pública e que podem 

provocar acidentes na sequência de derrocadas. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente ao protocolo com a Confraria, uma vez que já está celebrado e concretizado, 

gostaria de saber quais eram os termos finais desse protocolo.  ------------------------------------------------------  

 ---------- Gostaria também de saber o ponto de situação sobre a reestruturação da autarquia, se estava 

concluída, se não estava concluída, de acordo com aquilo que estava inicialmente previsto.  ----------------  

 ---------- Perguntou se a Câmara já tinha recebido o relatório de auditoria do ROC, relativo ao primeiro 

semestre, porque era importante para os deputados da Assembleia Municipal terem uma análise feita 

pelo Auditor em relação às contas, era evidente que o auditor tinha melhores condições de análise do 

que eles próprios. Estavam no mês de setembro e ainda não tinham recebido esse relatório.  ---------------  

 ---------- Por fim, disse que era importante que se conseguisse marcar reuniões da Assembleia Municipal e 

de Freguesia não coincidentes na mesma data, porque os Presidentes das Assembleia de Freguesia que 

têm assento na Assembleia Municipal por direito, e também os cidadãos, não podem estar nas duas 
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reuniões em simultâneo mesmo que tivessem essa vontade.   -------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Rui João perguntou se havia algum prazo estipulado pela Região Hidrográfica do 

Tejo para a concretização das dragagens, se havia um acordo final, se de facto era necessário efetuar 

essas dragagens. E salvo as devidas proporções e as devidas distâncias, o Governo recentemente tinha 

aprovado uma verba avultada para a dragagem do Rio Sado. E a sua preocupação prendia-se com o 

seguinte: as dragagens do Rio Sado vão implicar o levantamento de lamas, a maior parte delas 

possivelmente contaminadas, com metais pesados, com químicos, oriundos das indústrias pesadas da 

Baía do Sado. E a questão que levantava era se a Câmara Municipal de Sesimbra não devia tomar 

precauções quanto ao local onde devem ser depositadas essas lamas, ou seja, questionar o Ministério do 

Ambiente onde é que serão depositadas essas lamas, porque podem ter efeitos no ecossistema marinho 

se forem depositadas junto ao Parque Marinho da Arrábida, podem ter influências negativas na atividade 

económica que é a pesca. E também na atividade económica que é o turismo e na qualidade das praias 

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

 ---------- O Deputado Lobo da Silva começou por perguntar à Sr.ª Vice-presidente quais os resultados da 

reunião que tinha tido na Quinta do Conde, com os serviços da Câmara sobre o Plano de Urbanização da 

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

 ---------- Também sobre outra reunião com os serviços da Câmara sobre uma nova proposta de protocolo 

com a ANIME, gostariam de saber o que é que estava agendado para este novo protocolo e que verbas 

estavam a ser negociadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu que o Governo tinha anunciado recentemente mais colocações de médicos nos Centros 

de Saúde, gostariam de saber se algum Centro de Saúde do concelho de Sesimbra tinha sido contemplado 

com esses médicos que iam ser colocados. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse ao Sr. Presidente da Câmara que tinha referido a Escola Básica Navegador Rodrigues 

Soromenho, o Centro de Saúde de Santiago, o desassoreamento da Lagoa, mas lembrava-o da Escola 

Secundária da Quinta do Conde, parecia que se estavam a esquecer que tinham este problema nas mãos.  

 ---------- Mencionou que gostariam de saber como estava o processo de Sesimbra ser integrada na área de 

influência direta do Hospital do Seixal, na última assembleia não tinha sido incluída, mas pensava que 

tinha havido avanços. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Perguntou se havia alguma evolução em relação ao Centro de Saúde velho da Quinta do Conde.  

 ---------- Referiu que na última reunião da assembleia a bancada do PSD tinha levantado uma questão 

sobre o elevador do edifício Mar da Califórnia, o verão já tinha passado e o elevador não tinha 
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funcionado. Gostariam de saber que atitude a Câmara tinha tomado junto do condomínio, porque o 

elevador ficou em protocolo de acesso ao público, mas nunca funciona.  ------------------------------------------  

 ---------- Realçou a necessidade de pintura das passadeiras nas três freguesias. Também já tinha falado na 

necessidade da colocação de uma passadeira na Avenida Principal, na Quinta do Conde, junto ao BCP e a 

Casa das Rações, mas até à data ainda não tinha sido colocada.  -----------------------------------------------------  

 ---------- Referiu a possibilidade do convite da Câmara Municipal para a realização do Dia do Marinha no 

concelho de Sesimbra, e relembrou que isto já vinha do mandato passado. Sabia que havia quem 

defendesse que não havia condições, mas pensava que até ao veredicto final tinham que fazer diligências 

para o Dia da Marinha se poder realizar no concelho, nomeadamente na freguesia de Santiago. -----------  

 ---------- Disse que tinha ouvido que o investidor que havia para o edifício Sesimbra Shell tinha 

abandonado o projeto, gostaria de saber se o executivo tinha alguma informação sobre isso. Gostariam 

também de saber qual o ponto de situação da recuperação das Villas de Sesimbra. -----------------------------  

 ---------- Perguntou se havia algum desenvolvimento quanto ao edifício dos CTT após a aprovação da 

Moção da Assembleia Municipal, sobre o fecho do balcão de Sesimbra e na qual se pedia o parecer da 

ANACOM. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Indicou que queria fazer uma referência sobre a questão financeira da Câmara Municipal. A 

dívida de curto prazo rondava os 3.800 milhões de euros; a dívida de médio e longo prazo estava nas 

14.14 milhões de euros, faltava apenas saber qual o prazo médio de pagamento aos fornecedores. -------  

 ---------- Disse ao Sr. Presidente da Câmara que Sesimbra estava na moda, tinha valido a pena a bancada 

do PSD ter batalhado nesta matéria, juntamente com outras forças políticas, para Sesimbra estar no 

mapa e ser um ponto essencial para o turismo. E presentemente podiam dizer que Sesimbra estava na 

moda, era raro o programa televisivo, ou radiofónico, que não falasse de Sesimbra.  ---------------------------  

 ---------- Para terminar queria fazer um pequeno desafio à a Sr.ª Coordenadora da Comissão “4”, julgava 

que era importante, face ao volume de turistas que nos visitam e em relação aos avultados investimentos 

que a Câmara fez, auscultar junto dos comerciantes, ou da associação dos comerciantes de Sesimbra, a 

versão deles quanto ao que tinha sido efetivamente o verão. Da mesma forma que a Proteção Civil faz 

uma análise do verão, também podia a Comissão fazer uma análise em termos de comércio. ---------------  

 ---------- Usou da palavra o Deputado José Guerra que solicitou informação sobre a reunião da Câmara 

com a Administração Regional de Saúde referente ao Centro de Saúde de Sesimbra. ---------------------------  

 ---------- Em relação ao Centro de Saúde da Quinta do Conde perguntou se havia a possibilidade de 

ampliação, ou de construção de um edifício de raiz. ----------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Quanto ao Campus de Justiça perguntou se o Ministério da Justiça já tinha informado a Câmara 

Municipal de Sesimbra sobre o avanço da construção, os prazos, etc.  ----------------------------------------------  

 ---------- Referiu que o Deputado Lobo da Silva já tinha falado várias vezes na Assembleia sobre a questão 

do lixo na marginal, este verão, não sabia se era por ter havido um maior fluxo turístico, mostrava que 

ainda não havia um plano de combater os maus cheiros e a acumulação de lixo, pensava que o executivo 

podia ponderar a hipótese de aos fins-de-semana, principalmente, haver um carro a percorrer a marginal 

recolhendo o lixo e lavando os moloques. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Perguntou se estava em análise a possibilidade da construção de um Hotel a sul da praia da Foz 

em área protegida.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mencionou quanto aos parques na praia Moinho de Baixo, lado esquerdo, o previsto no POOC 

Sintra Sado eram três, existiam 6, para isto suceder foi porque a Câmara os licenciou. Perguntava o que 

era preciso fazer para isto não acontecer, ainda se perspetiva mais algum parqueamento nessa zona. ----  

 ---------- Por fim disse que tinha sido licenciada uma obra nos Torrões, abaixo do “Café Caramelo”, do lado 

esquerdo quando se ia para a praia, e falava-se que ia ter uma cave, que era proibido pelo PDM, a 

Câmara Municipal sabia desta possibilidade? Essa obra não implica parecer sobre o impacto?  --------------  

 ---------- O Deputado Sérgio Faias referiu que sendo muito breve e tendo em conta os tempos 

regulamentares previstos, com os quais o Grupo Municipal do Partido Socialista não concordou quando 

foram aprovados, passava às questões especificamente. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Gostaria de saber em que ponto é que estava a avaliação da candidatura às estações náuticas 

realizada pela Câmara Municipal de Sesimbra. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Intermarché de Sesimbra estava a funcionar, tinha sido passada uma licença de utilização, no 

entanto verificava-se que faltava um varandim de segurança para os utilizadores, até aquele momento 

nada tinha sido feito, gostariam de saber o que é que tinha sido feito pela Câmara Municipal para garantir 

as condições de segurança dos munícipes. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu que tinha decorrido mais uma Feira do Mel, sabiam que tinha mudado de local devido às 

intervenções no Cabo Espichel, mas verificavam que o Castelo, que foi onde a Feira do Mel se iniciou, 

continuava sem grandes atividades, gostariam de saber o que é que estava previsto para dinamizar 

aquele espaço e para melhorar a sua utilização. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Indicou que no dia 21 de junho tinham enviado duas perguntas à Câmara Municipal, já tinham 

recebido resposta a uma delas, o que agradeciam, no entanto continuavam a aguardar resposta à 
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segunda, relativamente às intervenções previstas para o Mercado da Lagoa de Albufeira. Gostariam de 

saber o que aconteceu à resposta. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Gostariam de reforçar a pergunta quanto às Villas de Sesimbra, de facto dava a sensação que 

estava a decorrer muito devagar as obras que se tinham iniciado há cerca de um ano. Qual a previsão 

para a conclusão das mesmas para que aquele espaço possa voltar a ser utilizado? -----------------------------  

 ---------- E para terminar, gostariam de saber para quando estava prevista a conclusão das obras do 

ordenamento do trânsito, junto à Escola Secundária de Sampaio. Na próxima semana iniciava-se a 

atividade escolar e iam ter ali grandes complicações nas horas de entrada e de saída das crianças. --------  

 ---------- O Deputado João Pólvora referiu que ao abrigo da Lei do Alojamento Local a autarquia tinha 

ganho novas competências, nomeadamente a possibilidade de suspender todos os licenciamentos que 

estavam a decorrer até ao momento, a possibilidade de se criar zonas de sobrecargas de criar quotas 

para o alojamento local. Portanto gostaria de perceber se a autarquia naquele momento se encontrava a 

efetuar, aquilo que outras autarquias se encontravam a efetuar, um levantamento rua a rua, bairro a 

bairro, de números de licenciamentos por rua, para validar se existia algum caso excessivo, 

nomeadamente na Vila de Sesimbra, porque sabiam os efeitos perniciosos que o excesso de alojamento 

local podia ter numa rua, ou num bairro específico.  ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse que a sua segunda questão tinha a ver com os parquímetros, tinha vindo a assistir e a 

validar que ao longo dos últimos meses tinham tido mudanças, algumas zonas de residentes tinham 

passado a zonas mistas, e seria importante aquela assembleia perceber o porquê, qual a motivação que 

estava por trás dessa criação de zonas mistas em zona residenciais. Se os resultados alcançados com esta 

medida foram os esperados e qual foram as medidas efetuadas para colmatar os efeitos perniciosos que 

essas alterações podiam ter. Porque o que passaram a ter foi zonas que eram exclusivas para residentes 

que passarem para zonas mistas, logo, passaram a ter menos estacionamento para residentes, mas o 

executivo poderia ter uma explicação diferente. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Paulo Caetano disse que queria reforçar a intervenção do colega Rui João ao projeto 

de dragagens do Rio Sado, era de facto muito importante que a Câmara Municipal de Sesimbra estivesse 

a par do projeto. Esperava que a APA – Agência Portuguesa de Ambiente estivesse a controlar um projeto 

com aquelas características e a Câmara Municipal de Sesimbra devia ser informada. E se não fosse devia 

solicitar informações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A propósito da intervenção do colega Lobo da Silva, aparentemente aquilo que parecia ser uma 

boa notícia afinal se calhar já não era, porque o empreendedor do edifico Sesimbra Shell afinal não o ia 
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abandonar, e a possibilidade de corrigir um erro tremendo de urbanização, e não a oportunidade de uma 

reabilitação urbana, como o Sr. Presidente da Câmara tinha referido numas entrevista à Revista 

“Publituris”. Ele achava verdadeiramente qua aquela recuperação não era uma reabilitação urbana, era 

uma reabilitação de um erro urbano, o que era uma pena. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Sobre o balanço do verão e sobre a limpeza do lixo, pensava que deveria haver numa sessão 

próxima uma aprofundada discussão sobre o que realmente falta fazer e o que poderia ser feito. Havia 

bons exemplos, pontuais, mas havia péssimos exemplos no balanço do que tinha sido o verão, e 

certamente que isto deveria ser discutido. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mencionou que tinha sido aprovado por unanimidade numa recente reunião de Câmara a 

instalação de um Restaurante MacDonalds na Venda Nova. Acreditava que as alternativas não era assim 

muitas, mas verdadeiramente o que gostaria de saber era, a Câmara estava amarrada a um ponto que 

não conseguia impedir uma instalação dessas? Um restaurante MacDonalds tinha tudo a ver com a 

identidade de Sesimbra, como todos sabiam. Tinha tudo a ver com bons hábitos alimentares e era ótimo 

para a população de Sesimbra. e do ponto de vista ecológico, paisagístico, onde ia ser construído, era 

uma maravilha também. E portanto havia vários motivos, que desse por onde desse, esperneasse, a 

Câmara devia impedir. Não sabia se era possível, ou não, mas gostaria que fosse.  ------------------------------  

 ---------- Referiu que a praia da Califórnia este ano tinha tido uma vedação instalada para afastar os 

utilizadores da praia da arriba, tinha-lhe parecido uma intervenção muito bem conseguida, supunha que 

naturalmente executada pela CCDR/APA/ARH, com conhecimento da Câmara. Mas a meio do verão foi 

instalado pela Polícia Marítima umas baias e uma rede de restrição de acesso, a uma parte da arriba junto 

à fonte da Califórnia, que o tinha deixado intrigado. Não via nenhuma razão especial para que houvesse 

restrição de acesso, tinha olhado para aquela arriba que conhecia muitíssimo bem, e não tinha visto 

qualquer alteração de movimentação naquela arriba. Gostaria de saber se a Câmara sabia 

verdadeiramente porque é que isso tinha acontecido ou o que é que estava associado a isso. ---------------  

 ---------- Depois indicou um processo de contra-ordenação que tinha sido levantado a um munícipe, Sr. 

Joaquim Costa Deitado, processo nº. 37-A/2018. E era um processo de contra-ordenação que invoca 

violação de dois artigos do regime jurídico, incorre em coimas que vão dos 500 euros aos 200 mil euros 

numa das violações, e entre 500 euros e 100 mil euros na outra violação. As violações implicam uma 

alteração de uso, ou seja, um terreno urbano que estava a ser cultivado, e o levantamento de uma 

vedação sem autorização prévia. Conhecendo muito bem este caso, até porque tinha a pedido do 

munícipe sido testemunha, o referido processo de contra-ordenação tinha-o deixado intrigado, 
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surpreendido, e até depois um pouco indignado. Porque a questão que estava associada a esta contra-

ordenação era quase ridículo, o que era pedido a este senhor – com oitenta e tal anos, mas com uma 

capacidade e uma energia invejável, que pegou num lote da filha e que cultivava e distribuía por amigos e 

vizinhos, de repente perante uma denúncia tinha aquele processo levantado – era a declaração do IRS e 

do IRC, indicação de volume de vendas, número de empregados, viaturas de serviço, renda mensal paga 

no estabelecimento ou na residência, outros encargos, etc.  -----------------------------------------------------------  

 ---------- E portanto do ponto de vista de munícipe, a sua intervenção tinha sido que seria sua testemunha, 

abonatória como era óbvio. Do ponto de vista de autarca eleito, isto interrogava-o, então os serviços 

municipais que são de todos os munícipes, ocupam o seu tempo num processo deste tipo, não há coisas 

mais importantes para fazer? Havia certamente, bastava olhar para o terreno ao lado e outros na 

vizinhança. Perguntava como é que isto era possível e se não havia alguma forma de incutir alguma 

sensibilidade, alguma ponderação, a nível da fiscalização e a nível depois do seguimento do processo. 

Julgava que isto era do pelouro da Sr.ª Vice-presidente, mas o Sr. Presidente da Câmara estava a par do 

problema, porque conhecia o referido senhor, mas sendo do pelouro da Sr.ª Vice-presidente, obviamente 

que fazia todo o sentido dar-lhe conhecimento.   -------------------------------------------------------------------------   

 ---------- O Deputado João Valente disse que poderia iniciar a sua intervenção dizendo que 80% das 

questões ali colocadas diriam respeito às freguesias do Castelo e do Santiago, mas ele poderia inverter 

um bocadinho as percentagens, até porque a bancada da CDU ainda dispunha de 9 minutos. Portanto a 

única questão que queriam colocar era saber se a reunião com a Câmara Municipal do Seixal teve a ver 

com algumas acessibilidades, novas acessibilidades, ou melhores acessibilidades, à Quinta do Conde. ---- 

 ---------- Não havendo mais deputados para intervir, a Presidente da AMS informou sobre o tempo 

despendido pela intervenção de cada bancada e também do Presidente da Câmara Municipal.  ------------  

 ---------- Depois cedeu a palavra ao Presidente da CMS para responder às questões colocadas pelos 

deputados, tendo este informado que quanto à questão do saneamento básico na Azoia solicitaria depois 

ao Vereador José Polido que respondesse porque ele tinha mais informações. -----------------------------------  

 ---------- Quanto à propaganda eleitoral disse que tinha sido a proposta que tinham feito, sendo que 

deixava ali uma nuance, e isto tinha sido visto juridicamente, há uma diferença entre propaganda 

eleitoral e propaganda política. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente aos edifícios em elevado estado de degradação, disse que o que está junto ao 

antigo Dispensário de Santana já tinha sido objeto de análise por parte da Proteção Civil, inclusivamente 
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tinha havido uma reunião com os proprietários. Estava previsto uma demolição de parte da fachada, pelo 

menos até a um metro, metro e meio, mas também não registava um perigo iminente de queda. ---------  

 ---------- Quanto ao Protocolo com a Confraria informou que a Câmara Municipal ficava com a ala sul, com 

direito de superfície durante 40 anos, o que lhes permite lançar o procedimento de concurso utilizando 

cerca de 60% da ala sul afeta à área concessionada, por um eventual promotor, 40% da área ficará afeta à 

Confraria, com o ónus que a Câmara Municipal assumiu, que era o ónus do Estado de reabilitação da 

parte que ficará afeta a própria Confraria, do qual já tem o estudo prévio entregue, e também está 

entregue na própria DGPC – Direção Geral do Património Cultural.   ------------------------------------------------ 

 ---------- Em relação à Reestruturação Orgânica disse que estava praticamente estruturada a arquitetura, 

estava a ser trabalhado o Regulamento dos Serviços onde vem as competências das várias Unidades 

Orgânicas. Era expectável que durante o mês de outubro pudesse ser presente quer à Câmara Municipal, 

quer depois à Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal no quadro da Lei nº. 75/2013, e no quadro 

da Lei de Organização dos Serviços Municipais, tinha responsabilidade na aprovação das Unidades 

Nucleares, que correspondem aos Departamentos Municipais. A responsabilidade das restantes Unidades 

Orgânicas, quer Subunidades, quer Divisões, quer Gabinetes, quer outras unidades, com equivalência a 

chefias intermédias de 3º. Grau, era uma responsabilidade do executivo da Câmara Municipal. Mas 

pensava que estavam em condições de trazer tudo brevemente à Assembleia, estavam a trabalhar em 

tudo em simultâneo inclusive com o próprio regulamento.-------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto ao Relatório do ROC disse que a Câmara também ainda não o tinha recebido. --------------  

 ---------- Em relação aos passeios junto às casas, pensava que se tratava do edifício do Café “Charuto”, 

disse que eram situações que já estavam consolidadas, muito antes até da pavimentação das estradas, 

não era fácil, aquilo que se esperava sempre nestas situações era aquilo que tinha acontecido 

recentemente com as instalações do Crédito Agrícola, num processo de requalificação de um edificado, 

ou de novas construções, a Câmara Municipal pudesse exigir esse afastamento. Mas se a memória não 

lhe falhava, essa antiga moradia estava naquele momento para venda. --------------------------------------------  

 ---------- Relativamente às dragagens da Lagoa de Albufeira, disse que a Câmara Municipal não tinha 

informação. Naquele momento o que tinha sido estabilizado, tendo em conta que o relatório e o estudo 

encomendado pela ARH Tejo – Administração da Região Hidrográfica do Tejo à Consulmar sobre a 

questão da Lagoa de Albufeira não referia a necessidade de dragagem da zona vestibular da Lagoa de 

Albufeira, foi que o estudo tinha que ser revisto com aquilo que tinham sido os contributos da Câmara. E 

do ponto de vista da abertura da Lagoa de Albufeira, garantidamente que ia ser implementado a 
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curto/médio prazo uma das três soluções, e a Câmara defendia também a solução ambientalmente mais 

correta e menos agressiva para a própria Lagoa de Albufeira, que tem a ver com a construção de um 

canal muito mais profundo do que aquele que tinham feito este ano, um canal com recurso a draga, com 

cerca de 10 metros de largura e 5 metros de profundidade, que de acordo com as indicações técnicas 

permite durante o período de verão uma abertura regular, mesmo que ele possa ser de certa forma 

reduzido, garante sempre essa abertura durante um longo período de tempo.-----------------------------------  

 ---------- Disse ainda, que a Câmara tinha tido uma candidatura ao Fundo Ambiental, que obrigou a 

Câmara a pedir uma autorização e um parecer à Administração da Região Hidrográfica – ARH, que é a 

entidade que tinha competência para fazer essa abertura, para que a Câmara pudesse realizá-la. Isto era 

inconcebível porque era uma situação meramente pontual, porque a Câmara todos os anos assumia 

encargos que não seus, contrariamente ao que existe em qualquer outra Lagoa no país, em que o Estado 

assume essa mesma abertura. Portanto aquilo que tinham conseguido, tinha sido um compromisso que 

de que esta situação ficaria definitivamente resolvida, ou a Câmara Municipal faria com financiamento 

anual da ARH, ou a ARH teria a responsabilidade de o fazer, e isso era importante realçar. -------------------  

 ---------- Quanto às questões do Rio Sado, disse que a Câmara Municipal não tinha tido nenhum 

conhecimento. Acreditavam que do ponto de vista de impacto ambiental fossem salvaguardadas pela 

APA – Agência Portuguesa de Ambiente, no entanto tinham que ter conhecimento e iam solicitar 

informação à APA sobre este procedimento de dragagem no Sado e as eventuais implicações. E se 

houverem medidas de mitigação das mesmas, relativamente à Costa de Sesimbra e da Arrábida 

particularmente, que não sendo de Sesimbra não deixa de ser um património da região. ---------------------  

 ---------- Quanto ao Plano de Urbanização da Quinta do Conde, disse que deixava para a Sr.ª Vice-

presidente responder. Igualmente deixava para ela a questão da Anime. ------------------------------------------  

 ---------- Em relação à colocação de médicos no Centro de Saúde da Quinta do Conde, disse que não tinha 

conhecimento. No quadro de Sesimbra podia dizer que tinha havido um período em que tinham sido 

alertados pelo ACES Arrábida, de que estava previsto um período do mês de julho e parte de agosto sem 

médicos. Tinha de imediato contatado o Presidente da ARS – Administração Regional de Saúde, e na 

semana seguinte estava resolvido o problema com uma prestação de serviços.  --------------------------------- 

 ---------- Relativamente à questão da Escola Secundária da Quinta do Conde disse que se matinha em cima 

da mesa, sendo que havia uma análise da parte da Tutela, não se podia chamar proposta, que estavam a 

considerar do ponto de vista técnico se se justificava ou não, por um lado justificava-se, por outro lado 

tinham que avaliar aquilo que podiam ser as questões futuras, sem perder de vista a necessidade da 
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construção da Escola Secundária de Sampaio, que tinha a ver com o alargamento da Michel Giacometti. 

 ---------- Quanto a Sesimbra estar integrada no Hospital do Seixal disse que aquilo que tinham acertado 

com a ARS – Administração Regional de Saúde e o próprio Ministro era uma de duas soluções. Ou o 

estudo para que Sesimbra saísse do Agrupamento dos Centros de Saúde da Arrábida e integrasse o 

Agrupamento dos Centros de Saúde do Seixal/Almada. Ou então, e foi uma solução proposta pelo 

Ministro que a ARS não viu com bom olhos, pese embora Sesimbra se mantivesse no Agrupamento, o 

Hospital de referência dos Centros de Saúde de Sesimbra passava a ser o Hospital Garcia D’Orta. O 

Hospital Garcia D’Orta estava naquele momento com uma intervenção de ampliação, e irá ser um dos 

principais Hospitais de referência, retirando S. João no Porto, Santa Maria em Lisboa, e o Universitário de 

Coimbra. Portanto, passa a ser o quarto Hospital mais importante do país, que vai ser coadjuvado com o 

Hospital do Seixal. O Hospital do Seixal pertence ao Centro Hospitalar Garcia D’Orta, vai pertencer ao 

Centro Hospitalar Garcia D’Orta, e é um Serviço de Urgência Básico com mais algumas funções, é um 

Hospital de proximidade tendo em conta o alargamento do Hospital Garcia D’Orta. A verdade é que quer 

o Hospital do Seixal, a 10 minutos de Sesimbra, com um Serviço de Urgência Básico, quer com a 

ampliação do Hospital Garcia D’Orta, tornando-o um Hospital de referência no país, faz todo o sentido, 

que Sesimbra faça parte desse hospital de referência. Portanto, estava a ser estudado se a solução seria 

uma ou seria outra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto ao elevador público do parque de estacionamento do Mar da Califórnia, disse que a 

informação que tinha era que tinha funcionado durante um largo período de verão, embora voltasse 

novamente a avariar.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação à falta de tinta nas passadeiras disse que já estavam a ser intervencionadas pelos 

serviços, mas a prioridade era junto aos estabelecimentos de educação, como não podia deixar de ser. --  

 ---------- Quanto ao convite para o Dia da Marinha disse que podia vir a ser considerado. ----------------------  

 ---------- Relativamente ao edifício “Sesimbra Shell”, da propriedade do grupo Turim, disse que não tinha 

sido abandonado, estava a avançar, embora não fosse com o ritmo que desejavam. ---------------------------  

 ---------- As “Vilas de Sesimbra” também estavam a avançar, e a empresa gestora é a mesma que adquiriu 

o Aquarama, que durante o verão esteve sempre a funcionar. --------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação aos CTT disse que a Câmara não tinha recebido nenhuma resposta, embora ele 

pudesse antecipar a resposta, porque várias vezes tinha reunido com a ANACOM, no âmbito de outras 

funções, sobre o mesmo assunto. E a resposta da ANACOM era clara, não podiam utilizar a entidade 

reguladora para uma coisa que vem na Lei e que é definida pela Assembleia da República. O contrato de 
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concessão que estava assinado entre o Estado Português e a empresa CTT, era para o serviço público 

postal, ponto final. Portanto achava que não deviam deixar de combater até ao fim, mas de facto a 

intervenção aqui era claramente política, uma decisão sobretudo governamental. ------------------------------  

 ---------- Relativamente à dívida de curto prazo e de médio e longo prazo disse que se mantinham os 

valores. O prazo de pagamento a fornecedores naquele momento era inferior a 30 dias.  ---------------------  

 ---------- Quanto à questão dos comerciantes informou que normalmente faz-se com uma amostragem 

com os operadores que têm a ver com comércio, serviços, operadores marítimos/turísticos sobre a 

matéria. A Câmara Municipal já em 2017 encomendara os dados de 2016, e ia fazê-lo este ano com os 

dados de 2017 até porque o valor era residual. A Câmara tem uma base de dados da topografia de 

Sesimbra, onde tem todos os resultados das empresas do concelho, e tem o resultado empresa a 

empresa, as que são sediadas no concelho. E portanto conseguiam fazer uma análise claramente entre 

aquilo que são os resultados líquidos das empresas, o aumento ou a diminuição do emprego, a 

qualificação do emprego. E portanto era com base nestes números que conseguiam avaliar de uma forma 

mais coerente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente ao Centro de Saúde de Santiago disse que estavam a ultimar o contrato, tendo em 

conta a alteração do local o artigo ia ser diferente, da parte da Administração Regional de Saúde e Vale 

do Tejo (ARSVT) mantinha-se o financiamento inicial. A informação que tinha era que não havia margem 

para aumento, estimava-se que seria um investimento na ordem de um milhão e trezentos mil euros e o 

financiamento era de um milhão de euros. Aquilo que se equacionava e que estavam a aguardar, era a 

possibilidade de incluir no acordo, que não era fácil tendo em conta a legislação, mas tinham a vantagem 

do solo ser propriedade do município, era a cedência do edifício do antigo Dispensário para a Câmara. --  

 ---------- Quanto ao Centro de Saúde da Quinta do Conde disse que a informação que tinha da ARSVT, 

apesar da própria Câmara Municipal já por várias ocasiões manifestasse a disponibilidade de uma solução 

idêntica à do Centro de Saúde de Sesimbra, era que tinham já um projeto de reabilitação do Centro de 

Saúde da Quinta do Conde, um investimento que rondava os trezentos mil euros, em que se estava a 

tentar colocar no orçamento para 2019, na espetativa de a curto/médio prazo poderem ter uma nova 

Unidade de Saúde nas antigas instalações, que não eram as ideais mas será um investimento menor. ----  

 ---------- Em relação ao Campus de Justiça referiu que a informação que tinha era uma informação 

oficiosa, que existia a intenção de no ano de 2019 se iniciar a construção. O procedimento concursal é 

lançado pelo IGFEJ (Instituto de Gestão e Equipamentos da Justiça),a Câmara Municipal de Sesimbra fica 

com a gestão de fiscalização da obra e os arranjos exteriores. ---------------------------------------------------------  
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 ---------- Quanto ao Hotel a sul da Praia da Foz, disse que a única coisa que sabia era que tinha dado 

entrada na Câmara Municipal um pedido, o projeto ETOSOTO, de uma parcela de terreno com uma 

quantidade de hectares, da empresa AXL (António Xavier de Lima) já com pareceres favoráveis da CCDR 

(Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional), e estava nos serviços municipais para análise. 

 ---------- Relativamente à obra dos Torrões disse que desconhecia completamente, mas não acreditava 

que a Câmara Municipal licenciasse uma obra, que era vista e revista por técnicos, que era contra o Plano 

Diretor Municipal. De qualquer forma iam aferir da obra que lá estava em curso.  ------------------------------  

 ---------- Quanto à questão da candidatura a Estação Náutica disse que não estava formalizada. Estava 

naquele momento a ser consensualizada com o conjunto de operadores que pediram, não era só a 

Câmara Municipal, havia aqui uma partilha, aliás tinha que ser assim mesmo. Não se tinha estabilizado 

ainda com o conjunto de operadores qual o modelo, que podia ser por protocolo, podia ser por criação 

de uma associação, fosse específica para este efeito, fosse mais ampla no quadro do turismo em 

Sesimbra. E era bom que tivessem a perceção que estação náutica é uma marca, portanto é um selo, não 

é uma coisa física. Uma coisa física podia surgir de facto, mas o que se pretendia era a venda de produtos, 

e a oferta, relacionados com o mar.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Em relação à Feira do Mel disse que ainda não tinham o balanço, mas logo que tivessem podiam 

enviar à Assembleia Municipal. E não tinha havido nenhuma alteração por questões no Cabo Espichel, 

estava pensado há muito tempo que a ZimbraMel podia ser no Parque Augusto Pólvora, tendo em conta 

que no próprio projeto do parque aquela zona está destinada para feiras e exposições. Não podia fazer a 

avaliação sem ter os dados, do ponto de vista empírico daqueles que estiverem, dos feirantes, dos 

produtores, mas tinham-lhe transmitido que tinha sido extremamente positivo. E portanto tinha saído do 

Castelo de Sesimbra porque estava a definhar. O Castelo de Sesimbra tem de ser valorizado por aquilo 

que é, património, e tem tido um aumento relativamente alto, anualmente, no número de visitantes. ---  

 ---------- Quanto ao Mercado da Lagoa de Albufeira disse que naquele momento estava a ser projetado em 

termos de intervenção, não estava nenhuma candidatura efetuada. ------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente à obra junto à Escola Secundária de Sampaio disse que as obras estavam a 

decorrer, mas estavam com um atraso em duas zonas. Uma tinha a ver com a esquina da Escola 

Secundária de Sampaio que tem que ser refeita, para que os autocarros tenham um ângulo de viragem 

para a Quinta do Texugo, porque a circulação vai ter apenas um sentido. A Câmara tinha pedido há cerca 

de três meses à Direção dos Estabelecimentos Escolares autorização para a realização dessa intervenção, 

e o que era facto é que ainda não tinham tido resposta. E tinham dado orientações, quer aos serviços da 
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Câmara, quer ao empreiteiro, porque o terreno é da Câmara, para avançar mesmo sem ter a autorização.

 ---------- Sobre a nova Lei do Alojamento Local disse que a Câmara Municipal tinha identificado todos os 

alojamentos locais, tinha uma georreferenciação dos mesmos. Não estava a fazer naquele momento 

nenhum estudo de sobrecarga embora estivesse na agenda poder vir a fazê-lo. Naquele momento tinham 

registado 656 alojamentos locais, dos quais 50% são na Vila de Sesimbra. E portanto estavam a falar de 

cerca de 300 alojamentos locais, que são dos mais variados tipos, apartamentos, moradias, 

estabelecimentos de hospedagem, a “Casa da Praça” era um deles. E todos estavam integrados no 

conceito de alojamento local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente aos parquímetros e criação de zonas mistas disse que era uma matéria que já 

tinha sido deliberada e aprovada pela Assembleia Municipal, portanto era uma questão de se ver nas atas 

os resultados e o que tinha sido proposto. Sendo que a questão prática aqui até era contrário àquilo que 

o Deputado João Pólvora colocou, a Câmara era confrontada pelos residentes e a informação era que 

tinha bons resultados. Porque a falta de fiscalização por parte da GNR às zonas de estacionamento que 

não são concessionadas, leva a que muita gente utilize a zona dos residentes para estacionar, sem ter 

nenhuma penalização. E portanto o facto de ter zonas mistas que têm ao abrigo daquilo que foi aprovado 

pela Câmara e pela Assembleia fiscalização por parte da empresa concessionária e, por outro lado, a taxa 

mais elevada de parquímetros no concelho de Sesimbra ser 3 euros/hora, era um fator dissuasor de se 

estacionar, sobretudo por largos períodos de tempo, e é um factor que permite que essa própria empresa 

possa fiscalizar o estacionamento das zonas mistas. Portanto a informação das pessoas era que estava a 

correr bem, aliás, muita pressão tinham tido por parte dos moradores para que pudessem implementar 

esta solução. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto ao Edifício “Sesimbra Shell” disse que continuava a avançar lentamente, mas ainda não 

foi desta que implodiu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação à recolha do lixo referiu que era uma das preocupações da Câmara Municipal, quer do 

ponto de vista humano, quer do ponto de vista de equipamentos. Agora, havia duas ou três questões que 

não podiam esconder que tinham défice. Uma da responsabilidade da Câmara, a fiscalização, e estavam a 

trabalhar no reforço dos meios humanos para poder responder de uma forma mais assertiva, mas era 

verdade que era preciso uma sensibilização grande aos comerciantes. Ele próprio já tinha visto irem com 

sacos cheios de peixe e marisco a arrojar pelo chão, que começam a romper e fica toda aquela aguadilha 

suja pelo chão, e as pessoas faziam isto todos os dias. A Câmara podia conseguir com uma viatura mais 

pequena, e tinha feito um exercício este ano, tinha andado atrás de uma carrinha grande da Câmara de 
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caixa aberta, às 10 horas da noite, na Vila de Sesimbra, e podia dizer que a carrinha às dez da noite, 

criando grandes constrangimentos de trânsito, fez uma rua central e a marginal e ficou logo 

completamente cheia. E tinham feito o mesmo trabalho às 6 horas da tarde. Portanto a Câmara tem falta 

de fiscalização, mas as pessoas têm que ser sensibilizadas. -------------------------------------------------------------   

 ---------- Relativamente ao Restaurante “MacDonalds” disse que era um processo com 10 anos. O 

Gabinete Municipal de Ambiente e Sustentabilidade tinha feito um conjunto de pareceres de mitigação, 

de implantação, as maiores exigências possíveis, mas era uma zona que no PDM estava para 

equipamento. Os proponentes já há dez anos que andavam na Câmara para trás e para a frente e 

portanto não tinham mais como adiar. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à questão da arriba a meio do verão, disse que tinha sido identificada por uma visita 

técnica da ARH Alentejo que contactou a Polícia Marítima, que depois contactou a Câmara Municipal, a 

Proteção Civil e o Gabinete Municipal de Ambiente, e segundo indicações da ARH existia perigo de queda 

daquela arriba. Portanto a Câmara Municipal só teve que garantir. --------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente ao processo de execução de contra-ordenação que o Deputado Paulo Caetano 

colocou de facto conhecia o processo, e conhecia bem a pessoa porque já tinha falado com ele. Mas 

estavam a falar de um processo que teve um conjunto significativo de denúncias. Tinha tido a 

oportunidade de falar com os serviços da Câmara que tinham ido falar com a senhoria. Ele próprio tinha 

ido duas vezes ao local. Mas como as denúncias continuavam, e porque diziam que a Câmara não fazia 

nada, com base nas denúncias teve-se que abrir um processo de contra-ordenação. Aquilo que resultava, 

e que o Deputado Paulo Caetano tinha lido, decorria da Lei, como qualquer outro processo de contra-

ordenação. Agora a questão que se colocava era a alteração do uso e o uso do espaço público, porque 

integra inclusivamente o passeio com uma vedação e com um espaço de agricultura também. E tinha sido 

pedido ao munícipe para afastar a vedação mais para trás e retirar do passeio, mas era difícil explicar isso 

a uma pessoa de 80 anos. Portanto era um processo de contra ordenação que seguia todo o 

procedimento e que decorria da Lei. Não era porque o serviço “A” achava que se devia pedir o IRS, ou 

porque o serviço “B” entendia que devia ser 500 euros, ou 2 mil euros. Agora isto não era o resultado 

final, o resultado final havia de ser aquilo que do ponto de vista do instrutor do processo, que será um 

jurista da Câmara Municipal, e também daquilo que fosse a prova apresentada e as testemunhas 

apresentadas. E ainda bem que havia testemunhas, que havia provas, mas tinha que ser instruído, tinha 

que ter o procedimento todo. E no final o instrutor iria dizer, se era coima, se não era, se era arquivado. E 

o Presidente, normalmente, porque era desconfortável discordar da proposta do instrutor, concordava. 
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 ---------- Foi cedida a palavra à Vice-presidente da CMS que referiu que queria gostaria de acrescentar 

mais alguma coisa àquilo que tinha dito o Sr. Presidente da Câmara relativamente à obra da Escola 

Secundária de Sampaio e da Escola Básica de Santana. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu que no âmbito do PAMUS – Plano de Ação Mobilidade Urbana Sustentável, estavam a 

fazer duas intervenções a cada uma das escolas. E em relação a cada uma das escolas era necessário uma 

faixa de terreno para criar bolsas de estacionamento e para permitir também maior mobilidade, não 

apenas ao nível dos automóveis e dos autocarros, mas também ao nível dos peões, e tinham contactado 

o Mistério de Educação, através da DGEstE – Direção Geral de Estabelecimentos Escolares. A Escola de 

Santana, uma vez que o terreno era do Ministério de Educação, cediam a faixa de terreno de 120 metros 

mas a Câmara teria que fazer a substituição da vedação da Escola Secundária de Sampaio. Estavam a falar 

de um orçamento do Ministério da Educação de 300 mil euros, mas a intervenção que a Câmara ia fazer 

na escola de baixo custava 200 mil euros, mesmo assim tinham-se comprometido a fazer a vedação. No 

entanto estavam à espera há três meses, porque como implica uma desafetação do domínio público do 

Ministério, tinha que ter uma autorização da Direção-Geral de Finanças. Portanto a obra estava parada à 

espera que a Direção-Geral de Finanças autorizasse o Ministério da Educação a desafectar a parcela de 

terreno. A Escola Secundária de Sampaio como o terreno é da Câmara iam avançar com a obra.  -----------  

 ---------- Quanto ao Plano de Urbanização da Quinta do Conde disse que iria a reunião de Câmara, 

provavelmente no mês de novembro, o lançamento do processo de início da revisão deste Plano. A 

reunião que constava na atividade municipal, tinha sido uma reunião preparatória para aferir que equipas 

se iam constituir, com que elementos internos da Câmara iam trabalhar, e começar a reunir documentos 

que resultavam da apreciação dos técnicos nos atendimentos, da perceção que iam tendo no terreno, 

para se avaliar a necessidade da revisão do Plano de Urbanização da Quinta do Conde. -----------------------  

 ---------- Em relação ao protocolo com a ANIME informou que o valor estimado era de 30 mil euros e iam 

manter esse valor. Iam manter a atividade da ANIME no parque da Várzea, não como manutenção, que ia 

sair, mas como sensibilização e visitação do público escolar e do público em geral, no fundo visitas 

programadas para as escolas no âmbito da oferta pedagógica. A ANIME comprometia-se a fazer esse tipo 

de visitações, explicações, etc., ao mesmo tempo que mantinha, embora com reforço, uma atividade 

cultural no Cineteatro, a oficina de Teatro que está a funcionar há dois anos, dinamizado pela ANIME. E 

seriam essas duas variáveis que iriam constar do protocolo que iam celebrar em outubro com a ANIME. 

 ---------- Quanto à reunião com a Câmara Municipal do Seixal informou que tinha sido para definir os 

pontos de entrega das redes pluviais das AUGIS do Casal do Sapo. Naquele momento a maioria das Augis, 
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tirando a Augi 41 que estava mais atrasada em termos de infraestruturas, tinham essas obras 

rececionadas, ou em fase de receção, pela Câmara Municipal. Era necessário avançar para as 

pavimentações, mas não podiam avançar sem ter antecipadamente resolvido o problema dos pluviais. 

Portanto estava definido e acordado, e iam preparar o concurso para adjudicar a obra dos pluviais e a 

seguir passarem para a pavimentação. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi depois cedida a palavra ao Vereador José Polido que informou, que a pedido de alguns 

munícipes tinha-se deslocado ao “Café da Maria Luís” na Azoia, para dar alguns esclarecimentos em 

relação ao saneamento. E fora-lhe colocado a questão se a Azoia ia ser toda intervencionada para receber 

o afluente. E tinha-os informado que desde que houvesse a pendente suficiente daquilo que estava no 

projeto isso iria ser feito. No entanto e sobretudo numa zona específica, nos Casais, quando se vai para a 

Praia da Foz, como a estação elevatória estava quase junta à Mãe de Água, quatro ou cinco casas não se 

iam ligar à rede. Tinha solicitado à Engª Mafalda, que estava a acompanhar a obra, se era possível 

estender um pouco o coletor para ir um pouco mais à frente, para que essas habitações se pudessem 

ligar, mas por bombagem. Era sempre possível fazer, podia levar uma vala de três metros como podia 

levar uma de vinte, mas aquilo que se pretendia era minimizar os custos e ligar o máximo de casas 

possível. Mas quer neste projeto quer noutro, havia sempre casas nas aldeias que não se iam ligar. -------  

 ---------- Relativamente à situação financeira corrigiu que a dívida de curto prazo não era de 3,5 milhões 

de euros, era de 2,583 milhões euros. E para além disso, dos 2 milhões de euros do empréstimo que a 

Assembleia Municipal tinha aprovado, tinham utilizado meio milhão, que ia ser pago já na próxima 

semana. Portanto esse meio milhão que a Câmara tinha utilizado ia ser liquidado. ------------------------------ 

 ---------- Quanto à limpeza esclareceu que a carrinha não vinha a Sesimbra apenas ao domingo, vinha 

todos os dias. E todos os dias levavam 2 e 3 carrinhas cheias de lixo mas apenas do que estava à volta dos 

contentores. E não era apenas porque os contentores estavam cheios, era porque os próprios 

comerciantes enchem demasiado os sacos e como ficam muito pesados não se dão ao trabalho de os 

colocar dentro do contentor e deixam ao lado, e davam eles a imagem que não querem que se dê. -------  

 ---------- Referiu que quando falavam na limpeza deviam falar também na desmatação, e a Câmara em 

2018 fez um trabalho que nunca feito no concelho em termos da desmatação do espaço público, e não 

só. Tinham assumido inclusive na Quinta do Conde a limpeza de todos os lotes que estão em zona verde e 

que as pessoas não podem construir. E naquele momento podia informar que já tinham feito a limpeza 

de 290 lotes, e estava a falar da Vila da Quinta do Conde, não da zona envolvente. Também tinham 

começado a fazer a limpeza e desmatação na zona do Casal do Sapo, Courelas da Brava e Fontainhas. 
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Estavam também a intervencionar a zona da Lagoa de Albufeira e ainda junto à Habitação Social do Bairro 

de Almoinha, de desmatação, de corte de silvas e de podas de árvores. Já tinham intervencionado 33 

hectares na freguesia do Castelo. Isto para dizer, que para além da descentralização que tinham nas 

juntas de freguesia da Quinta do Conde e de Santiago, para além do protocolado com a Liga dos Amigos 

da Lagoa de Albufeira, com a Chezambujalense, para além de todos os meios da Câmara que infelizmente 

são insuficientes em prestações de serviços, para a desmatação, para a limpeza das praias, para a 

lavagem de contentores, tinha naquele momento em curso, ou compromissado ou pago, 472 mil euros. 

Também na freguesia de Santiago tudo o que era espaço público tinha sido intervencionado. E tinham 

feito um grande esforço na tentativa de sensibilizar o cidadão e vissem o vídeo que tinham passado na 

Feira do Mel que era elucidativo da forma como as pessoas devem acondicionar os seus resíduos. Para 

além disso a Câmara Municipal ia construir mais um REMOVE, na aldeia da Maçã, para tentar que as 

pessoas do Alto das Vinhas, Maçã, e Pedreiras, entreguem os seus resíduos. Mas pensava que isto 

passaria por três situações, um reforço de bens da autarquia, o civismo por parte de quem produz os 

resíduos, e a comunicação que a Câmara Municipal de Sesimbra tentaria fazer. ---------------------------------  

 ---------- A Presidente da AMS deu a palavra à Vice-presidente da CMS que referiu que queria esclarecer a 

questão sobre o Intermarché, que há pouco se tinha esquecido. Não havia ainda a emissão da licença de 

utilização do Intermarché porque dentro do projeto que foi apresentado e aprovado pela Câmara, 

estavam as guardas do muro. A informação que o Intermarché lhes tinha dado foi que não tinham sido 

colocadas porque estavam à espera do material, mas que seriam colocadas na próxima semana para que 

pudessem prevenir todas as questões de segurança. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi cedida a palavra ao Deputado João Rodrigues que referiu que a praia de Sesimbra é um polo 

atrativo para a Vila de Sesimbra, mas aquilo que lhe parecia era que face ao reduzido areal que a praia 

tinha e face ao número de concessões que foram atribuídas, poderia haver alguma incompatibilidade 

entre a procura e a oferta de espaço na praia, embora as concessões das praias não tivessem a ver 

diretamente com a autarquia, mas podia ser que esta pudesse intervir, porque havia o risco de facilmente 

as pessoas virem para a praia de Sesimbra e não terem espaço para colocar as suas coisas. ------------------  

 ---------- O Deputado Rui João disse que queria fazer duas saudações. Uma ao Grupo Desportivo e Cultural 

do Casal do Sapo e à sua secção de luta Grega ou Romana, pela vitória na taça de Portugal, que levou a 

que o concelho de Sesimbra estivesse no próximo mundial da modalidade. E outra ao Grupo Desportivo 

de Alfarim e ao Grupo Desportivo de Sesimbra pela subida à Divisão de Elite de Futebol de Praia, e dar os 

parabéns. Sesimbra estaria sempre de parabéns, porque a divisão tinha sido disputada entre dois clubes 
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da região, o vencedor tinha sido o Grupo Desportivo de Alfarim, mas ambos tinham subido à Divisão de 

Elite de Futebol de Praia, por isso achava que a Assembleia devia felicitar estes três grupos desportivos do 

concelho pelas vitórias e pelos objetivos. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AMS disse ao Deputado Rui João que como ele certamente devia ter 

compreendido, no início da presente sessão ela tinha informado que a mesma não teria o “Período Antes 

da Ordem do Dia”, o que significava que a Assembleia Municipal não podia naquele momento remeter o 

registo que tinha acabado de fazer de saudar, quer o Grupo Desportivo de Alfarim, quer o Grupo 

Desportivo de Sesimbra, quer o Grupo Desportivo do Casal do Sapo. Naturalmente que era importante 

sublinhar a projeção desportiva que os referidos clubes tinham atingido nas diferentes modalidades. E 

julgava que seria adequado, embora um pouco para além do tempo, na próxima assembleia ser redigido 

de uma forma mais esclarecida aquilo que foram os momentos de relevo que os grupos desportivos 

atingiram a nível regional, nacional e até internacional. Portanto seria apenas um registo de felicitações 

que tinha sido apresentado e que todos eles se podiam associar, mas que à luz do Regimento da 

Assembleia Municipal tinha a sua diferença.  -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Cedeu a palavra ao Deputado Sérgio Faias que disse que gostaria de esclrecer que a ANACOM 

enquanto entidade reguladora é uma entidade independente, os seus administradores são nomeados em 

momentos diferentes, precisamente para que não tenham alinhamento com os diferentes governos, e 

isso faz com que não recebam ordens ou indicações dos governos. A ANACOM é responsável pelo 

estabelecimento dos padrões de qualidade de serviço que os correios estão obrigados a cumprir. Tem 

havido contactos do Governo precisamente para que esses padrões possam ser revistos uma vez que 

presentemente não garantiam aquilo que era a satisfação das pessoas relativamente ao serviço prestado. 

 ---------- Outra questão que tinha para colocar era relativamente à dragagem que estava a ser feita em 

Setúbal. De facto, se essa dragagem arrancasse naquele momento sem o devido estudo de impacto 

ambiental seria um crime ambiental muto grave. E se quisessem podiam ir consultar ao site da APA, onde 

estava o estudo ambiental que tinha sido realizado para esta dragagem, que era o aprofundamento do 

canal de entrada no Porto de Setúbal. Portanto era um investimento estratégico para o Distrito de 

Setúbal em termos de afirmação do Porto. Existiam medidas de mitigação relativamente às ações que 

iam ser feitas de dragagem, que iam ser cumpridas, e estavam previstas na empreitada que, no dia 

anterior, tinha tido a sua assinatura de consignação, precisamente com a participação da Sr.ª Presidente 

da Câmara de Setúbal, que estava a par, e que se pronunciou em sede de consulta pública no momento 

em que esteve em consulta pública o estudo de impacto ambiental promovido pela APA. --------------------  
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 ---------- Usou da palavra a Deputada Sandra Carvalho disse que apenas queria dar um esclarecimento ao 

Deputado Lobo da Silva e informar, enquanto Coordenadora da Comissão “4”, que já tinha sido visto no 

seio da própria comissão fazerem uma auscultação aos diversos setores da pesca e a setores da atividade 

económica onde obviamente as atividades ligadas ao turismo seriam também auscultadas. -----------------  

 ---------- O Deputado Lobo da Silva mencionou que havia uma incorrecção no prazo de pagamento, no 

presente documento referia prazo médio de pagamento a fornecedores 42 dias, mas tomavam como 

verdade a informação do Sr. Presidente da Câmara, que era de 30 dias. --------------------------------------------  

 ---------- Referiu que era uma verdade que tinham deficiência na recolha do lixo, por isso a Assembleia 

Municipal tinha permitido à Câmara Municipal contrair um empréstimo para aquisição. Era verdade que a 

fiscalização era deficitária, mas a verdade é que tudo isto passava por uma questão fundamental, a 

educação e o civismo das pessoas, e já diversas vezes tinha dito isso ao Sr. Presidente. Passava o carro 

ficava limpo, após 10 ou 15 minutos colocavam lixo no chão ao lado dos contentores. Portanto, enquanto 

a Câmara não tivesse uma mão pesada para estas situações, nunca mais se resolvia. E se calhar algo que 

se podia fazer, era um alerta na fatura da água, “ponha o lixo dentro dos contentores”, alguma coisa 

teriam que fazer até a Câmara ter a fiscalização necessária e as novas viaturas para a recolha do lixo. ----  

 ---------- Para terminar disse que a questão que a Sr.ª Vice-presidente tinha referiu, sobre a negociata que 

o Ministério da Educação queria fazer dos 120 metros de terreno em troca da Câmara fazer a obra do 

muro da escola, ainda bem que tinha sido agora com um Governo de esquerda. --------------------------------  

 ---------- Disse ainda que era uma verdade que havia o REMOVE, mas se as pessoas não quisessem, ou não 

pudessem, podiam telefonar para a Câmara que os serviços da Câmara iam buscar os monos, ou os 

resíduos onde tivesse sido acordado com a pessoa, tinha conhecimento quem isso era feito.  ---------------  

 ---------- Depois a Presidente da AM deu a palavra ao Presidente da CM que começou por esclarecer que 

a concessão das praias não era da competência nem da responsabilidade do município. Na zona Poente 

era da responsabilidade da APSS e na zona Nascente era da ARH Alentejo, portanto duas entidades até 

diferentes com a gestão, definidos nos instrumentos de gestão do território e que permitem obviamente 

estas concessões. Mas permitissem-lhe dizer, não antecipando nenhuma discussão, que estes planos de 

concessão era uma das poucas matérias que, e os seus colegas de vereação acompanhavam-no neste 

raciocínio, poderiam ficar no domínio da Câmara Municipal de Sesimbra, por dois motivos muito 

particulares. Em princípio o município “não era tido nem achado” no processo de concessão, era uma 

decisão da APSS com a Autoridade Marítima, ou a ARH com a Autoridade Marítima, mas era a Câmara de 

Sesimbra que não tendo essa responsabilidade fazia a limpeza regular das praias, e era a Câmara, sempre 
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que havia a necessidade de uma intervenção, fosse de manutenção, fosse de ampliação das condições de 

acesso às praias, ou até resolução de intempéries, que assumia essa dianteira e mais uma vez o 

orçamento municipal a colmatar as falhas que eram da Administração Central.  ---------------------------------  

 ---------- Relativamente às questões da ANACOM referidas pelo Deputado Sérgio Faias, esclareceu que nas 

reuniões que teve com a ANACOM nunca lhe disseram que recebiam orientações do Governo. Aquilo que 

lhe disseram, das questões colocadas sobre o encerramento dos postos de correio, foi que não havia 

muita coisa a fazer porque havia uma rede definida do ponto de vista daquilo que devia ser o serviço 

público postal. E os CTT, empresa cotada em bolsa, devia garantir ao abrigo do contrato de concessão, 

tendo em conta a densidade populacional, a proximidade com uma estação, ou com um posto, e muitas 

vezes bastava criar um marco de correio. Porque a distribuição postal era feita pelos CTT, uma por uma 

entidade concessionada, e as pessoas se quisessem enviar o serviço postal podiam colocar no marco do 

correio. Portanto a ANACOM nunca lhe dissera que tinha tido qualquer influência do Governo, mas que 

era uma matéria que ultrapassava e muito aquilo que era a sua competência, que era verificar se no 

quadro daquilo que estava aprovado os CTT cumpriam, e até ao momento tinha cumprido. -----------------  

 ---------- Quanto à questão do civismo das pessoas, disse que de facto reconheciam que havia falta de 

reforço de equipamentos, havia necessidade de reforço de fiscalização, mas havia também a necessidade 

de alguma educação do ponto de vista daquilo que são as boas práticas ao nível da deposição de 

resíduos. A capacidade de resposta da Câmara Municipal, às vezes deficitária, existia, para conseguir ir 

buscar a casa os monos, e colocar no REMOVE a título gratuito, mas a Câmara não podia colmatar isso se 

amanhã houvesse um aumento significativo do lixo, mesmo que adquirisse mais 4 ou 5 viaturas e 

entrasse mais 20 ou 30 operacionais. Assim como a GNR tem que fiscalizar o excesso de velocidade e não 

deixava de ser irresponsabilidade dos condutores e falta de alguma consciencialização, também a 

fiscalização da Câmara teria que atuar mas as pessoas teriam que ter outra atitude. Estava convencido 

que não era preciso fazerem caça ao infractor, mas teriam que tomar algumas medidas para que as 

pessoas começassem a perceber que tinham que ter consciência dos atos que praticavam. ------------------  

 ---------- A Presidente da Assembleia referiu que estavam reunidas as condições para fazerem uma 

assembleia temática da sensibilização ao ambiente, às práticas de cidadania, aos recursos que a Câmara 

Municipal tem, à inventariação dos sinais críticos, estavam a chegar ao momento de porventura 

realizarem uma assembleia com estas características. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Cedeu a palavra ao Vereador José Polido que referiu que só queria complementar a informação 

que tinha dado há pouco e dizer que este problema não era exclusivo de Sesimbra, ultimamente passara 
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na comunicação social, inclusive na televisão, nomeadamente sobre Lisboa, Porto, Albufeira e Odivelas, 

que são municípios que estão com problemas graves como Sesimbra. E não ouvira ali o, em abono da 

verdade, nenhum Deputado da Assembleia Municipal falar sobre a deficientíssima recolha dos reciclados 

da Amarsul. A empresa que foi concessionada pelo Estado e que, mais uma vez, a Câmara Municipal de 

Sesimbra tem que se substituir à Amarsul. E tinha enviado inúmeros emails sobre situações 

perfeitamente inacreditáveis no concelho, que não estavam ainda piores porque a Câmara em vez de 

andar a fazer o seu trabalho substituiu a Amarsul. ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Cedeu ainda a palavra ao Presidente da CM que acrescentou, que já tinha informado numa 

anterior assembleia aquilo que era a proposta tarifária para os próximos 3 anos, e que a Câmara 

considerava um absurdo, porque triplicava os encargos com a deposição dos resíduos e diferenciados dos 

municípios da área de influência da Amarsul. E justiça fosse feita, e aqui se via a diferença de ser uma 

empresa privada, foi a entidade reguladora, no parecer à proposta da Amarsul que veio baixar 

drasticamente a proposta dizendo que era impensável aqueles valores serem praticados aos municípios.  

 ---------- A Presidente da AMS disse que tinham sido dados os esclarecimentos que lhe parecia não só 

importantes para os deputados, como também para quem os acompanhava nas assembleias, que 

porventura também tinham interesse e partilhavam das mesmas preocupações.  -------------------------------  

 ---------- Depois deu início ao ponto 2. “Nomeação do Conselho Municipal de Educação” ---------------------  

 ---------- Informou que este ponto de acordo com a Lei competia à Assembleia Municipal deliberar sobre 

um conjunto de representantes das entidades que tinham sido dinamizadas no âmbito daquilo que era o 

espirito da Lei, evidentemente, mas também dentro daquilo que tinham sido as abordagens que o 

respetivo pelouro tinha efetuado.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Deu a palavra à Deputada Paula Rodrigues que solicitou a despensa da sua presença neste 

ponto, por questões de imparcialidade ao abrigo do artigo 4º do Estatuto de Eleitos Locais. -----------------  

 ---------- A Presidente da AM disse à deputada que saudavam a manifestação da sua referência pública, a 

qual que ficaria registada em ata. Tendo de seguida a Deputada Paula Rodrigues se ausentado da sala. --  

 ---------- Depois perguntou se sobre a presente matéria alguém tinha questões a colocar. Mas ninguém se 

manifestou nesse sentido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Perguntou também à Vice-presidente da CM se tinha alguma questão a esclarecer sobre a 

presente proposta. Tendo esta referido que apenas queria justificar o facto da nomeação do Conselho 

Municipal de Educação vir à Assembleia Municipal tão tarde, deveria ter vindo no início do ano, mas o 

processo eleitoral para encontrarem os representantes dos professores tinha sido agendado também de 
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acordo com o horário das escolas, no fundo com a disponibilidade das escolas em promover o processo 

eleitoral, que foi promovido dentro de cada escola com atos eleitorais, que os tinha levado a ter só 

naquele momento o processo constituído para trazer à Assembleia Municipal. Pese embora o Conselho 

Municipal de Educação estivesse a ser constituído naquele momento as reuniões com as escolas e com 

todos os agentes educativos que de uma forma geral tinham participado foram se fazendo de uma forma 

informal mas também eficaz para o bom funcionamento do ano letivo que tinha passado. -------------------  

 ---------- Seguidamente a Presidente da AMS colocou à votação o ponto 2. Nomeação do Conselho 

Municipal de Educação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal estando presentes 23 eleitos, nomeou, sob proposta da Câmara 

Municipal, por unanimidade, o Conselho Municipal de Educação de Sesimbra constituído pelos seguintes 

membros: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Presidente da câmara municipal, Francisco Manuel Firmino de Jesus; ------------------------------------  

 ---------- Presidente da assembleia municipal, Joaquina Odete Martins da Graça;

 ---------- Vereadora do pelouro da educação, Felicia Maria Cavaleiro da Costa; ------------------------------------  

 ---------- Presidente da junta de freguesia eleito pela assembleia municipal, em representação das 

freguesias do concelho, Vítor Ribeiro Antunes (Presidente da junta de freguesia da Quinta do Conde); --- 

 ---------- Delegado Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (DGEstE), Francisco Neves, sendo 

representado por Ana Cristina Simões Pereira Neto; --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Diretora do Agrupamento de Escolas Navegador Rodrigues Soromenho (Santiago), Ana Paula 

Neto;  --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Diretor do Agrupamento de Escolas de Sampaio (Castelo), Rui do Bem;  --------------------------------- 

 ---------- Diretor do Agrupamento de Escolas da Boa Água (Quinta do Conde), Nuno Mantas; 

 ---------- Diretor do Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde (Quinta do Conde), Luís Pacheco; 

 ---------- Diretor do Agrupamento de Escol as Michel Giacometti (Quinta do Conde), Eduardo Cruz; 

 ---------- Um representante do pessoal docente do ensino secundário público, Henrique Pinto Gonçalves 

(Agrupamento de Escolas Michel Giacometti); ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Um representante do pessoal docente do ensino básico público, Ana Filipa Cardoso de Almeida 

Chambel (Agrupamento de Escolas de Sampaio), e como suplente, Maria João Páscoa (Agrupamento de 

Escolas Navegador Rodrigues Soromenho); --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Um representante do pessoal docente da educação pré-escolar pública, Susana Maria Gato 

Rodrigues Polido Pinhal (Agrupamento de Escolas de Sampaio) e como suplente, Avelina Maria Gordinho 
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(Agrupamento de Escolas Michel Giacometti; ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Um representante dos estabelecimentos de educação e de ensino básico e secundário privados, 

Susana Sobral (colégio Educa a Brincar); ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Dois representantes das associações de pais e encarregados de educação: Um representante das 

Associações de Pais e Encarregados de Educação das freguesias de Santiago e Castelo, a Associação de 

Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Sampaio (Filipa Alexandre Rodrigues 

Mendes Gomes, tendo como suplente, Vera Margarida Modesto Loureiro); e como representante das 

Associações de Pais e Encarregados de Educação da freguesia da Quinta do Conde, a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação, da Escola Básica Integrada da Quinta do Conde (Ana Maria Simões Reis de 

Oliveira, tendo como suplente, Pedro Martins):  ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Um representante das associações de estudantes: Associação de Estudantes da Escola Secundária 

Michel;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Um representante dos serviços Giacometti (Diogo Manuel Eusébio Vieira), podendo nos 

impedimentos do seu representante, ou elementos por si designados, a Associação de Estudantes da 

Escola Secundária de Sampaio, ser suplente; ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Um representante das instituições particulares de solidariedade social, Fernando Manuel 

Cristóvão Rodrigues (Centro Paroquial Bem Estar Social do Castelo);públicos de saúde, José Ramon Ruano 

Vicente, (Médico de Saúde Pública e Delegado de Saúde de Sesimbra);  ------------------------------------------- 

 ---------- Um representante dos serviços da segurança social, Cármen Barradas; ---------------------------------  

 ---------- Um representante dos serviços de emprego e formação profissional, a designar; --------------------  

 ---------- Um representante dos serviços públicos da área da juventude e do desporto, Eduarda Marques 

(Diretora Regional do IPDJ), tendo como sua suplente, Rosário Nunes; --------------------------------------------  

 ---------- Um representante das forças de segurança, Primeiro-sargento, Nuno Miguel Pimentel dos Santos 

(Comandante do Posto Territorial de Sesimbra - Guarda Nacional Republicana). -------------------------------- 

 ---------- Depois a Presidente da AMS deu início à apreciação do ponto 3.Transferência de competências 

da Administração Central no ano de 2019 – não-aceitação. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Informou que se tratava de uma Lei recentemente publicada, a Lei nº. 50/2018, de 16 de Agosto, 

e que definia em termos globais aquilo que era as atribuições de competências para os municípios e para 

as comunidades intermunicipais. Nesse contexto era referenciado num determinado ponto, logo no início 

do seu quadro legal, uma matéria que dizia respeito à necessidade de as autarquias locais terem que 

definir até ao dia 15 de setembro de 2018, se pretendiam ou não aceitar as transferências previstas no 
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quadro legal. Contudo essa mesma Lei referenciava, já na parte final, nomeadamente no artigo 44º, 

ponto nº. 2, que havia um conjunto de diplomas legais, designados por diplomas sectoriais, que iam 

abordar cada uma das matérias que estavam consubstanciadas naquele pacote global, permitissem-lhe a 

expressão, desde a educação, a saúde, a proteção civil, os portos, etc.. Portando havia uma referência na 

referida Lei, de que estes setores setoriais teriam de ser também equacionados em simultâneo com 

aquilo que era a vontade dos municípios de sim, ou não, fazerem a sua aceitação.Dada a inexistência dos 

diplomas setorias, a Câmara Municipal de Sesimbra tinha tido uma comunicação da parte da Direção-

Geral das Autarquias Locais, no sentido de dar um contributo de esclarecimento, que referia que ainda 

não tinha saído os respetivos diplomas setorias e que as autarquias eram dispensadas da comunicação 

que tinha que ser feita até 15 de setembro. Esta comunicação tinha sido também sublinhada pela 

Associação Nacional de Municípios, da não necessidade de se tomar aquela medida.  -------------------------  

 ---------- Entretanto a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal receberam uma carta do Sr. Ministro da 

Administração Interna que referia sensivelmente a mesma questão, que a adesão dos municípios às 

novas competências só se poderia efetuar após a aplicação dos diplomas setoriais respetivos. Acontecia, 

que naquele dia, quase a 14 de setembro, embora não se conhecendo os diplomas setoriais, era um facto 

que a Lei referia que devia ser até ao dia 15 de setembro, nesta medida tinham encontrado medidas 

administrativas ou, quase que diria, executivas, pelo país fora de forma diferenciadoras. Havia municípios 

que não tinham tomado qualquer iniciativa, e juntas de freguesia e assembleias municipais que tinham 

tomado a iniciativa de desenvolver um processo quanto à sua aceitação, ou não, da transferência de 

competências. Neste contexto foi entendimento da Câmara Municipal, que deveria cumprir o que estava 

estipulado na Lei, e na reunião de 05 de setembro deliberou e tinha feito chegar à Assembleia essa 

deliberação, para que deliberassem segundo o documento aprovado pela Câmara Municipal. Portanto, 

era neste quadro que se encontravam e tinham a referida matéria para deliberação. --------------------------  

  --------- Deu a palavra ao Deputado Lobo da Silva que referiu que tinha pedido a palavra para solicitar a 

interrupção dos trabalhos por breves minutos, mas tendo em conta que a Sr.ª Presidente já tinha feito 

toda a explanação sobre a presente matéria retirava o pedido. -------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AM questionou os restantes Líderes se concordavam com a interrupção dos 

trabalhos. Tendo sido aceite por todos, os trabalhos foram interrompidos por breves minutos.  ------------  

 ---------- Recomeçados os trabalhos, a Presidente da AM referiu que antes do intervalo já tinha feito a 

explicação sobre a matéria em apreciação, “Transferência de competências da Administração Central no 

ano de 2019 – não-aceitação”, e cedeu a palavra aos Deputados Municipais para se pronunciarem. -------  
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 ---------- A representante do Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, Deputada Francisca 

Rosa, informou que o Presidente da Junta não estava ali presente porque se realizar naquele dia e à 

mesma hora a reunião da Assembleia de Freguesia. E nessa reunião também iam abordar o assunto da 

transferência de competências. A Junta de Freguesia tinha aprovado por unanimidade, na reunião 

realizada no dia 5 de setembro, propor à Assembleia de Freguesia a não-aceitação da transferência de 

competências da Administração Central em 2019. Por fim convidou todos os Deputados para o 

aniversário da Junta de Freguesia da Quinta do Conde que se iria realizar no início do próximo mês. ------  

 ---------- A Presidente da AM deu a palavra ao Deputado Miguel Ribeiro que referiu que não se ia alongar 

muito porque a Sr.ª Presidente já tinha feito a introdução que se impunha. Apenas queria dizer que o 

sentido de voto do MSU ia ser o de abstenção. Entendiam que face a todo o circunstancialismo que tinha 

sido descrito e nomeadamente a própria letra da Lei nº 50/2018, as câmaras municipais e as assembleias 

municipais não tinham condições para decidir em consciência, a aceitação ou a recusa da transferência de 

competências, e ia explicar sucintamente. O artigo 44º refere: “A presente lei produz efeitos após a 

aprovação dos respectivos diplomas legais de âmbito sectorial”. Ou seja, o tal artigo 4º que refere que as 

autarquias locais e as entidades municipais tinham que tomar uma decisão até dia 15 de setembro, à 

partida não produz efeito sem antes estarem aprovados os diplomas legais de âmbito setorial. 

 ---------- Referiu ainda que não era só esta Lei que valia em termos de apreciação, tinham que atender à 

diversa legislação que regula a relação entre as várias entidades públicas, e em particular a relação que se 

estabelece entre o Estado e a pessoa coletiva pública autarquias locais, estava a referir-se à constituição 

da República Portuguesa. Há uma série de diplomas que fala numa relação de cooperação que promove a 

boa-fé e eles tinham que ter em conta todos esses diplomas. E depois também o princípio da confiança, 

se saíssem cá para fora comunicações, da DGAL, do Ministério da Administração Interna, ou da 

Associação Nacional de Municípios, referindo que os municípios e as entidades intermunicipais estavam 

dispensados de cumprir o prazo até 15 de setembro, tinha que haver confiança nessas comunicações, 

apesar de não serem de Lei. E nessa perspetiva não podiam deixar de concluir, que a Assembleia 

Municipal e a Câmara Municipal de Sesimbra não estavam em condições de tomar uma decisão em 

consciência enquanto os diplomas não forem publicados. E portanto a abstenção do MSU era justificada 

com todo este argumentário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Sérgio Faias disse que relativamente ao presente tema e lendo com mais cuidado a 

Lei nº. 50/2018, e não precisavam de enquadrar com outro tipo de legislação, ficava bem claro que sem 

existir a aprovação dos diplomas de âmbito setorial, não tinha qualquer efeito a deliberação até 15 de 
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setembro. E no ponto 1, do artigo 44º, referia: “A presente lei produz efeitos após a aprovação dos 

respectivos diplomas legais de âmbito sectorial, acordados com a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses”, facto que não se verificou porque o conjunto de diplomas setoriais até àquele momento 

não tinha sido aprovado, nem estava em vigor. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Depois no ponto 2 referia: “O disposto no número anterior tem que ser concretizado de forma a 

permitir a aplicabilidade e eficácia do previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 4.º da presente lei.” Isto era 

clarificador e era o que resolvia precisamente aquele questão. E na alínea a) do n.º 2 do artigo 4.º da Lei 

50/2018 referia:” Até 15 de setembro de 2018, as autarquias locais e entidades intermunicipais que não 

pretendam a transferência das competências no ano de 2019 comunicam esse facto à Direção Geral das 

Autarquias Locais, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos nesse sentido.  ----------------------  

 ---------- Portanto, o que dizia no nº. 2, do artigo 44º, era precisamente que a tomada de decisão, a que se 

referia a alínea a) do n.º 2 do artigo 4.º, não tinha eficácia nem aplicabilidade se o ponto 1 não se tivesse 

concretizado. Pensava que sobre a presente matéria estavam elucidados daquilo que iam fazer. -----------  

 ---------- O Deputado João Valente referiu que o assunto que estava ali em cima da mesa já não era novo. 

A bancada da CDU já antevia tudo isto, e no dia 29 de junho tinha apresentado, pela segunda vez, uma 

Moção sobre “Transferências de Competências”, que a assembleia bem conhecia. E naquele dia estavam 

em condições efetivamente de deliberar. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Depois a presente proposta resultava apenas de um quadro entre a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses que mais não era que um puro parecer do Governo. Ou seja, colocava a 

montante na íntegra os interesses dos municípios e até eventualmente das populações. A Direção-Geral 

de Autarquias e o Sr. Ministro tinham enviado cartas, que todos eles tinham tido acesso, uma atitude que 

só podia ser vista como uma expressão de desorientação em face à legislação. Então afinal a Lei já não 

era Lei. Era o que lhes estavam a dizer naquele dia as bancadas oponentes. E a pressão para que as 

autarquias deixassem de respeitar a Lei, para que não assumissem os prazos da Lei em vigor, as 

deliberações, tratava-se de uma coisa que se chama “fuga para a frente”. Se o Governo já conhecia os 

prazos há um mês atrás, então porque é que não aprovou antecipadamente os diploma setorias, ou 

porque é que não alterou o prazo. Naquele dia, 13 de setembro, tinham tido conhecimento que o 

Governo pretendia levar os diplomas a Conselho de Ministros, e no decorrer daquela assembleia tinham 

visto as notícias e já tinham sido aprovados alguns. Mas nenhum deles ali sabia o que tinha sido 

aprovado, em que moldes, quando é que produzia efeitos. Este acelerar, este ultimar de hora, podia ter 

um espírito, e a bancada da CDU conhecia o espírito, espírito eleitoralista. ----------------------------------------  
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 ---------- Lembrou que o protocolo de delegação de competências já há muito que se vinha realizando, e as 

Câmaras da CDU de norte a sul do país conheciam bem como se ia realizando e como devia ser feito 

efetivamente, respeitando todos os princípios de igualdade e da não descriminação para melhorar o 

serviço público. O Município de Sesimbra devia salvaguardar-se contra os diplomas setoriais, que 

deveriam definir uma natureza de transferência e que ainda estavam para ser publicados. No que 

respeitava aos meios nestas transferências, o acordo firmado entre a Associação de Municípios vinha na 

sequência do entendimento que todos conheciam. E também sabiam que o Dr. António Costa e o PSD 

previam efetivamente a existência de um estudo, estudo esse que desconheciam, estava a falar 

exatamente das regiões administrativas. E a bancada da CDU já em 29 de junho falava nas regiões 

administrativas, continuavam a falar nelas, e o estudo continuava por existir. ------------------------------------   

 ---------- Por fim referiu, que o presente diploma legal referia que a despesa pública não podia aumentar 

comparativamente ao ano anterior, independentemente de transferir despesas de manutenção, 

apetrechamento, pessoal, etc. Portanto já estavam a antever o que vinha aí, pretendia-se responsabilizar 

as câmaras. E naquele dia já tinham falado da Administração Central não ter executado a vedação da 

Escola Secundária de Sampaio, sabe-se lá porquê, e a Câmara Municipal de Sesimbra ia executar o que 

estava por executar há 20 anos. No ponto de vista da opinião pública era óbvio que esta aproximação era 

positiva, mas deviam pensar um bocadinho. Portanto, afirmavam que este não era um processo de 

transferências, afirmavam que este era uma transferência de encargos.  ------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AMS disse que queria lembrar, que fosse qual fosse a deliberação da Assembleia 

Municipal, no caso de haver Declarações de Voto as mesmas tinham que ser enviadas naquele dia. 

Portanto agradeciam que as fizessem em word e as enviassem por correio eletrónico ainda naquele dia 

para que fossem integradas no processo, assim como a ata em minuta e a lista de presenças. Portanto, 

todo um conjunto de documentação, neste caso em concreto, que tinham que ser concluídos para serem 

naquele dia enviados a várias entidades. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Deu a palavra ao Deputado Lobo da Silva que referiu que contrariando algumas intervenções, 

pensava que estavam em condições de votar a não-aceitação, porque a verdade era que a Lei dizia que as 

autarquias tinham que se pronunciar até dia 15 de setembro. E não viessem falar em palavra, em 

escritos, que sobrepõem a Lei. A Lei era bem clara. A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal tinham 

feito bem em trazer aquela matéria à presente sessão para as bancadas se pronunciarem.  ------------------ 

 ---------- Relativamente à delegação de competências era evidente que, e o próprio Estado defendia isto, 

mais valia 1€ gasto por uma autarquia, que milhares de euros gastos pela Administração Central. Agora 
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não podia era ser desta forma, sem saberem o que estavam a aceitar e em que moldes estavam a aceitar, 

tinha que ser um processo transparente. E como era um processo que não estava claro, fazia todo o 

sentido a Assembleia Municipal de Sesimbra pronunciar-se e votar a não-aceitação da delegação de 

competências, para não ficar com o ónus da responsabilidade que não sabiam qual era o grau.-------------  

 ---------- Depois passou à leitura de um documento e o qual se transcreve: -----------------------------------------   

 ---------- “Portugal é identificado como um país da União Europeia com o perfil mais centralizado e 

centralizador. Isso compromete o processo de desenvolvimento equilibrado de vários territórios, cristaliza 

desigualdades, distancia-nos dos mais progressivos e socialmente justos da União Europeia. ----------------  

 ---------- O processo de descentralização e de delimitação das funções de competências dos vários níveis do 

Estado é em substância um dos pilares estruturantes de uma verdadeira reforma de organização e gestão 

do Estado, que exige uma globalização da vontade da grande maioria dos cidadãos e das instituições que 

o representam. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Temos de assinalar o valor político que a descentralização pode gerar na mobilização dos 

cidadãos e nos vários agentes das comunidades territoriais do país, quer nas autarquias locais, quer nas 

áreas metropolitanas, quer nas comunidades intermunicipais, quer integrados nas comissões de 

coordenação e desenvolvimento regional.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sendo os municípios a estrutura fundamental para a gestão dos serviços públicos numa dimensão 

de proximidade, deve ser consagrado o alargamento da respetiva participação nos mais diversos 

domínios de ação do Estado, aprofundando áreas de competências já anteriormente transferidas e 

alargando as novas competências em domínio reservados à Administração Central. No que concerne às 

freguesias, sendo as mesmas, as autarquias locais cujos órgãos se encontram mais próximos das pessoas, 

preconiza-se a afirmação do seu papel como polos de democracia, de proximidade e de garantia de 

igualdade no acesso aos serviços públicos. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A descentralização de competências para as autarquias locais, reforça a necessidade de uma 

maior legitimidade democrática de órgãos com a maior proximidade aos cidadãos, implicando 

designadamente a reorganização dos serviços desconcentrados do Estado, garantido a sua coerência 

territorial e alargando a rede dos serviços públicos de proximidade. Simultaneamente será promovida 

alterações das regras de financiamento local, de modo que o financiamento das autarquias não só 

acompanhe o reforço das suas competências, mas permita convergir para a média europeia da 

participação na receita pública.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 1 – Assim, no âmbito do prazo da aprovação desta reforma composta politicamente pela Lei-

quadro, complementada pelos Decretos-lei setoriais, pela revisão da Lei das Finanças Locais, e pelos 

envelopes financeiros associados a cada autarquia local com a identificação das verbas por áreas de 

competência, tem de estar concluída até final da presente legislativa. ----------------------------------------------  

 ---------- 2 – No âmbito da Lei-quadro, que estabelece a transparências das competências para as 

autarquias locais e para as entidades intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, da 

descentralização administrativa e da autonomia do Poder Local, pretende-se que:  -----------------------------  

 ---------- a) – Seja consagrado o princípio do gradualismo para que todas as autarquias locais assumam 

novas competências até 2021;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) – Seja inscrito nos orçamentos de Estado de 2019, 2020 e 2021, o montante do Fundo de 

Financiamento da descentralização que incorpora os valores a transferir para as autarquias locais que 

financiam as novas competências, ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- c) – Sejam mantidos em vigor os contratos Interadministrativos de delegação de competências 

celebrados ao abrigo do Decreto-lei 30/2015 de 12 de fevereiro, até final do ano 2021.  -----------------------  

 ---------- 3 – A implementação desta transferência de competências deve ser acompanhada por uma 

Comissão que tenha representantes da ANMP, da ANAFRE, do Governo e do Parlamento, e que avaliará a 

qualidade dos recursos financeiros de cada área de competências. --------------------------------------------------  

 ---------- 4 – No âmbito da revisão da Leis das Finanças Locais, a partir do ano de 2019 as transferências do 

Orçamento de Estado para os municípios garantem uma redução anual no mínimo de 25% do deferencial 

entre a aplicação da Lei das Finanças Locais e o verificado no orçamento de 2018, de modo a garantir a 

plena aplicação da Lei das Finanças Locais em 2021; ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) – O disposto na alínea anterior pode ter mecanismos de correção em caso de não cumprimento 

do objetivo de médio prazo para Portugal, previsto no programa de estabilidade de 2018 a 2022. Deve 

considerar que seja favorecida a devida coesão territorial e social de maneira a não haver municípios 

penalizados e em razão de desertificação populacional. A prevista participação dos municípios da receita 

do IVA assumida em função do local do consumo, deve incluir mecanismos correctivos para que seja 

considerado o princípio da solidariedade e coesão. O mesmo princípio definido na alínea anterior deve 

igualmente ser aplicado à receita decorrente do fim da aplicação de isenção do IMI, ou de imóveis do 

Estado.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Reforma da organização do Estado --------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Até final de junho de 2019, deverão promover-se estudos aprofundados a executar por 

Universidades com reconhecidas competências académicas, na investigação sobre políticas públicas e 

organização em funções do Estado aos níveis, regional, metropolitano e intermunicipal, sobra forma de 

organização subnacional do Estado que englobam a determinação dos níveis de descentralização a partir 

da análise comparativa de modelos em países da União Europeia. ---------------------------------------------------  

 ---------- Constituir uma comissão independente para a descentralização, com mandato até junho de 2019; 

assegurar um programa de auscultação e debates públicos, com entidades regionais, em particular as 

áreas metropolitanas, as comunidades intermunicipais e as comissões de coordenação e desenvolvimento 

regional. Os estudos referidos e o programa de auscultação deverão culminar com a apresentação pela 

comissão independente para descentralização até julho de 2019.” ---------------------------------------------------  

 ---------- Terminou, dizendo que este tinha sido o acordo que o PSD tinha assinado com o Partido 

Socialista. Até ao momento nada estava feito. Daí, melhor do que ninguém, não poderem aprovar uma 

descentralização que não sabiam como ia ser feita. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado João Rodrigues disse que queria completar a intervenção do seu colega Miguel 

Ribeiro. A posição de abstenção do MSU seria igual, quer a proposta apresentada fosse de não 

transferência, quer fosse de transferência, entendiam que não havia as condições reunidas para que 

houvesse uma votação, quer a favor, quer contra. Porque estava subjacente uma coisa que era incrível, se 

o Ministro da Administração Interna mandava uma informação para a Assembleia Municipal e para a 

autarquia e toda a gente desconfiava, parecia que estavam a falar de entidades que não tinham 

responsabilidades, que não tinham valor. E aquilo que entendiam era o seguinte: no momento em que 

era comunicado que não era necessário, que era preciso aguardar os diplomas setoriais, e depois dizia-se 

que não era bem assim, então não podiam acreditar em ninguém neste país. Para além disso, se alguém 

naquela assembleia, incluindo o executivo, pensasse que a transferência de competências ia permitir 

transferência de meios que permitiria concretizar aquilo que os Governos não conseguiram fazer, 

desenganassem-se todos. Porque se o Governo não conseguia responder às necessidades do país, 

globalmente, não podiam esperar que viessem fundos para satisfazer as necessidades que o país tem nas 

suas 308 Câmaras Municipais. Tinham que perceber que a transferência de competências ia ser feita com 

as limitações que existiam, era inevitável, porque se houvesse fundos não havia transferência de 

competências, o Governo fazia tudo e ninguém estaria ali a reclamar. ----------------------------------------------  

 ---------- O Deputado José Guerra disse que o Bloco de Esquerda ia votar contra, não só por não estarem 

aprovados os diplomas setoriais mas porque estava em desacordo com o tipo de transferências de 
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competências que tinha sido assinado entre o PS e o PSD. Em geral o presente modelo de 

descentralização não acompanhado da eleição democrática de órgãos com competências de âmbito 

regional, ou subconcelhio, podia criar profundas desigualdades entre os municípios de grandes centros 

urbanos que dispõem de massa crítica e de competências para gerir e enquadrar a oferta de serviços 

públicos essenciais, saúde, educação, cultura e outros, e a outros que são conduzidos a proceder a 

subcontratações a privados que desvirtuam as suas missões essenciais. A transferência de competências 

não se pode resumir a uma municipalização dos serviços públicos essenciais, porque nesse caso não 

produzia os efeitos pretendidos, que passavam por uma maior participação local e uma melhor 

adequação da oferta às necessidades das comunicações locais. A transferência de verbas para as 

autarquias era uma peça de um processo mais geral de regionalização, cujos contornos precisavam de ser 

mais aprofundados e mais debatidos. ----------------------------------------------------------------------------------------    

 ---------- O Deputado José Braga referiu que até 15 de setembro as autarquias, ou as entidades 

intermunicipais, que não pretendessem as competências no ano de 2019, teriam que decidir, e o que 

estavam a fazer naquele dia era discutir o que estava na Lei. Havia algum tempo que os Líderes do PS e 

do PSD tinham feito um acordo, cujo principal objetivo era reconfiguração de ingerência na autonomia do 

poder local democrático. Esse acordo resultou à pressa e em véspera de férias parlamentares, a 

aprovação da Lei 51/2018 que altera a Lei das Finanças Locais 73/2013. Tendo sido aprovada a Lei-quadro 

de Transferências de Competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais, Lei 50/2018. --  

 ---------- Na opinião da CDU o debate devia ter sido mais amplo, profundo, tendo em conta a importância 

das matérias em discussão. Com a aprovação e promulgação destas Leis importava referir as palavras do 

Sr. Presidente da República, alertando para os riscos de sustentabilidade financeira concreta das 

transferências para as autarquias locais, “essa transferência deve ser lida como um mero alijar de 

responsabilidades do Estado, de criação de desigualdades entre autarquias locais, de afastamento do 

Estado em áreas específicas em que é essencial o seu papel”. Esses alertas vinham dar-lhes razão, na 

denúncia e combate que tinham vindo a fazer relativamente àquela matéria, a qual consideravam de 

relevante importância para a população do concelho de Sesimbra e para o resto do país. Tendo em conta 

os elementos que tem em seu poder, os quais tinham levado o Sr. Presidente àquela tomada de posição, 

o que se esperava era o veto daquelas leis e não a sua promulgação como veio à acontecer. ----------------  

 ---------- Lembrou que desde a criação do Poder Local Democrático, que sempre tinham defendido a 

transferência de competências, desde que acompanhada dos respetivos recursos humanos, recursos 

financeiros e do património, recursos necessários adequados e correspondentes às competências 
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delegadas. A transferência de competências tem como objetivo uma melhor e mais eficaz resposta dos 

serviços prestados às populações, tendo em consideração os seus direitos, necessidades, e aspirações. E a 

transferência de competências com o objetivo de contribuir para piorar esses serviços, retirar ou diminuir 

direitos, certamente contaria com a firme oposição da bancada da CDU e combate político. -----------------   

 ---------- Disse que com a Lei nº. 51/2018, que veio alterar a Lei das Finanças Locais, não só não se 

recuperava a capacidade financeira perdida, como se consagrava o incumprimento da Lei das Finanças 

Locais, como se davam passos no sentido da fiscalidade local e da distribuição assimétrica dos recursos 

financeiros entre os municípios, agravando as diferenças entre eles. Nos últimos 10 anos os municípios 

tinham sido esbulhados em cerca de 3,5 mil milhões de euros. ------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto à Lei 50/ 2018, de 16 de agosto, a transferência para as autarquias locais, não era mais 

que a desresponsabilização do Estado de funções que lhe competiam e consagradas constitucionalmente, 

transferindo os respetivos encargos para as autarquias, sacudindo para cima do Poder Local a justa 

insatisfação das populações e o ónus da ausência de resposta. Sendo parte de uma orientação estratégica 

de desestruturação de funções sociais que se deviam manter na esfera do Estado, com destaque para as 

áreas da saúde, educação, habitação e apoios sociais. A Lei considerava transferidas todas as 

competências prevendo que os termos concretos da transferência em cada setor resultaria de um 

Decreto-Lei, vários diplomas, a aprovar pelo Conselho de Ministros, ou seja, um cheque em branco para 

legislar em matéria da competência originária da Assembleia da República. --------------------------------------  

 ---------- Referiu que a bancada da CDU não acreditava que as verbas a transferir para o município de 

Sesimbra, através do orçamento do Estado e do Fundo de Financiamento da Descentralização, fossem as 

verbas necessárias e correspondentes às competências delegadas inscritas na Lei. Seriam insuficientes 

face ao aumento da despesa que essas competências iriam originar, apesar de não ser conhecido o 

caderno de encargos dos vários diplomas setoriais. A sua posição era sustentada na afirmação do 

Governo, de que no final deste processo a despesa pública não podia aumentar. E podiam ver que do 

lado do Governo não se tinha verificado nenhuma alteração à sua posição. E era a partir deste dado 

concreto e em conjunto com outros elementos que permitia à CDU sustentar a sua posição de não-

aceitação da transferência de competências da Administração Central em 2019, nos termos do artigo 4º, 

do nº 2, da Lei 50/2018, de 16 de agosto. Porque aceitar esta Lei de transferências seria passar um 

cheque em branco ao Governo para legislar como bem entender. ---------------------------------------------------  

 ---------- Por outro lado, aceitar mais competências pelo mesmo dinheiro transferido era inaceitável, pelo 

facto de colocar em causa a prestação de serviços à população do concelho de Sesimbra, a sua 
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degradação e a diminuição dos seus direitos constitucionalmente consagrados. Nesta matéria a bancada 

da CDU não assumia posições dúbias, pelo contrário, assumiam de forma clara e inequívoca que estavam 

ao lado da população na defesa dos seus direitos. E se algum dos deputados da assembleia acreditava 

que o Governo ia transferir as verbas necessárias e correspondentes à transferência de competências 

inscritas na Lei 50/2018, seguramente que iriam ter uma grande desilusão. ---------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AMS disse que sabia que sobre a presente matéria quase todos eles tinham a 

apetência, ou a necessidade, de poder justificar com exaustação, nalguns casos, a sua defesa, ou a defesa 

que queriam fazer em determinada matéria. Pensava que ainda estavam a tempos de no presente 

mandato fazerem o exercício de resumo de intervenções, porque essa era uma exigência que era cada 

vez mais colocada aos alunos do 1º Ciclo, de serem capazes de criar frases sucintas para exprimir as suas 

ideias. Este era um exercício importante que a Assembleia Municipal podia vir a fazer para recuperarem 

todos esse saber. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Deu a palavra à Deputada Sandra Carvalho que disse que se a presente Lei nº. 50/2018, de 16 de 

agosto, fosse clara na sua interpretação, como queriam fazer crer, não teriam existido um sem número 

de deliberações por parte das assembleias de freguesia, das assembleias municipais e das câmaras 

municipais, no sentido da não transferência. Portanto a Lei não era clara, estava mal construída, e mesmo 

que se pudesse aceitar uma interpretação que ali já tinha sido inventada, teriam naquele momento, não 

tomando aquela deliberação, aceite 7 áreas de competências sem grande clarificação à forma como 

devem ser exercidas, ao envelope financeiro que as acompanha e sem definição concreta daquilo que 

deve ser a estratégia utilizada para a gestão destas áreas. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Para além disso tinham todos que perceber que isto não era uma questão de confiança entre 

órgãos da administração pública, a confiança revelava-se num sem números de patamares, mas nunca 

contornando uma questão que era a questão legal. Independentemente de tudo, na Assembleia 

Municipal, e da grande colaboração que existia entre a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal, 

existiam um sem número de deliberações que tinham que ser tomadas. Portanto, da carta do Sr. Ministro 

ninguém duvidava neste país, ela pelo menos não duvidava, ninguém duvidava da boa intenção do Sr. 

Ministro quando escreveu a carta, que quis esclarecer algumas dúvidas na interpretação da Lei. No 

entanto havia uma questão que era incontornável, a questão legal. E a carta do Sr. Ministro e aquilo que 

nela incluía não tinha qualquer valor legal relativamente àquilo que seria a aplicabilidade da Lei 50/2018. 

 ---------- A Presidente da AMS deu a palavra ao Presidente da CMS que referiu que ia abordar a presente 

questão em dois planos, porque tinha que ser abordada em dois planos, e havia ali uma clara tendência 
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para abordar-se um plano processual, quando efetivamente havia um plano que estava a montante que 

era um plano político. E no plano político aquela Proposta de Lei, permitissem-lhe a correção mas já não 

era uma Lei, tinha sido uma Lei aprovada na última reunião plenária da sessão legislativa que terminara 

antes do verão, uma Lei que estava na Assembleia da República há um ano com um conjunto de outras 

Propostas de Lei de várias forças políticas sobre a mesma matéria. Não tinha chegado na semana 

anterior, tinha havido uma discussão atabalhoada e tinha-se aprovado aquela Lei. Essa Lei entretanto 

aprovada não tinha grandes alterações relativamente à proposta inicial, a não ser a graduação à 

aplicabilidade que resultava do acordo entre o PSD e o PS, que já há época informava o que no plano 

político iria criar alguma resistência no quadro daquilo que são os municípios. -----------------------------------  

 ---------- Em primeiro lugar, que avaliação é que estava subjacente a uma Proposta de Lei, presentemente 

Lei, sobre em que patamar da administração aquela competência respetiva tem melhor eficácia? Estava 

provado que transferir para os municípios a fiscalização do estacionamento, deixando de ser a GNR, era 

mais eficaz? Estava provado que transferir para os municípios a responsabilidade prevista na Proposta de 

Lei da Educação era mais eficiente no quadro do serviço público do que estando na Administração 

Central? Não, não estava provado. E no quadro dessa discussão colocou-se e bem uma questão 

pertinente, que era uma discussão que devia ser alargada, aprofundada, que devia ter um com junto de 

estudos associados, inclusivamente do setor académico, onde se devia ponderar, não diria a 

regionalização, para não ser duro na linguagem, a possibilidade de existir coordenações intermédias 

entre a Administração Local e a Administração Central. E não queria ser duro na linguagem da 

regionalização porque sabia que era um processo que não era fácil, mas havia uma proposta em cima da 

mesa, colocada exatamente no mesmo dia em que foi colocada aquela proposta, que foi retirada porque 

não tinha pernas para andar, que era que pelo menos as duas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto 

serem constituídas como autarquias locais. E isso permitia pelo menos nestas duas grandes áreas 

metropolitanas, existir um patamar intermédio de governação, com responsáveis eleitos pelas respetivas 

populações, que efetivamente não se veio a concretizar. ---------------------------------------------------------------   

 ---------- Em segundo lugar, no quadro de eficácia, de eficiência, no quadro do serviço público, que achava 

que era transversal a todas as forças políticas na Assembleia Municipal de Sesimbra, e também do 

executivo, a finalidade de uma descentralização era melhorar o serviço público, a satisfação das 

necessidades das pessoas, era este o fim que devia estar subjacente a um princípio da subsidiariedade, 

que era aquele que estava definido na Constituição, entre a Administração Central e Administração Local. 

Na presente Lei, sobretudo naquilo que eram os serviços básicos, particularmente na educação, e a 
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constituição era clara nos direitos da igualdade do acesso à educação, essa universalidade da igualdade 

estava garantida? Era simples de perceber. Que investimento tinha sido feito ao longo de vinte anos, 

tirando a figura do Parque Escolar nos últimos dez, no parque escolar do 2º e 3º Ciclo e Secundário do 

país, e concretamente em Sesimbra? E mesmo não tendo qualquer interferência pedagógica, se a Câmara 

decidisse requalificar todo o parque escolar do 2º e 3º Ciclo e Secundário e construir a Escola Secundária 

da Quinta do Conde, haveria garantias que no Seixal, no Montijo, no Barreiro, ou em Almada, um aluno 

não teria as mesmas condições de acesso a educação que em Sesimbra, em que tinham apostado 

claramente na reabilitação do Parque Escolar. Portanto, a garantia da universalidade dos direitos, 

igualdade de oportunidades, não estava provada nem estava garantida com aquela Proposta de Lei.   ----  

 ---------- Terceiro aspeto, foi aprovada simultaneamente uma Lei de Finanças Locais que não se conhecia 

uma única linha a não ser que ia ser criado um Fundo de Descentralização sobre a presente matéria, 

ninguém sabia com que linhas se ia cozer, remetia para todos os Orçamentos de Estado. E a própria Lei 

da Finanças Locais, no seu preâmbulo, nos seus primeiros artigos, diz, por uma celeridade recíproca se 

houver um problema as transferências podem ser diminuídas. Uma Lei de Finanças Locais que foi 

aprovada também no mesmo dia que legitima aquilo que foi retirado da não aplicação da Lei de Finanças 

Locais ao longo de um conjunto de anos. E num bom português e como não tinha medo das palavras 

diria, era legitimar o roubo, retiraram aos municípios durante 20 anos, 3 mil milhões de euros e agora 

punham na lei que era só aquilo, e faziam um apagão. Mesmo o atual financiamento das autarquias 

locais, cuja participação nos impostos do Estado é o mais baixo da zona euro, o Governo não tem 

condições, e podia discordar aqui por mil motivos e mais algum no quadro daquilo que é a distribuição do 

orçamento, e onde é aplicado parte daquilo que são as receitas do Estado, até podiam ir para a discussão 

da dívida, mas a pergunta que faziam era, se não se consegue cumprir aquilo que é efetivamente a Lei de 

Finanças Locais, como é que eles iam ter capacidade financeira. Porque nesta área do financiamento, era 

claramente necessário perceber quais eram os meios efetivamente necessários para que ela pudesse ser 

concretizada, com garantias que não havia problemas de tesouraria para as autarquias locais, que os 

cidadãos ficariam melhor servidos, e que não punham em causa obviamente o funcionamento de outras 

áreas que são da responsabilidade e competência das Câmaras Municipais.  -------------------------------------  

 ---------- Disse que no plano processual e do processo em causa, isto era a maior trapalhada de todos os 

tempos. Um acordo entre o PS e o PSD, e parafraseando as palavras do Governo, a pedra angular da 

reforma do Estado, não podia servir de motivo para a aprovação de uma trapalhada que punha em causa 

as próprias autarquias locais. Aliás, esta trapalhada, tinha levado inclusivamente ao voto contra, do PCP, 
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do BE, e de um deputado do Partido Socialista, exatamente o deputado que foi responsável pela 

elaboração da última Lei de Finanças Locais, do Partido Socialista. E o que ele invocou na declaração de 

voto foi que isto era a maior aberração. Esta trapalhada levou de facto à desorientação e às cartas que 

tinham recebido, da DGAL, da ANM e depois do Secretário de Estado. E não era apenas as câmaras da 

CDU a fazer barulho e a dizer que não concordavam, havia muitas câmaras do PS e do PSD que foram as 

primeiras a dizer que isto era a maior trapalhada e que era impossível se meterem nisto. Obviamente que 

presentemente a pressão política era grande quer de um lado quer de outro, e tinha que haver alguém a 

dizer que aceitava alguma coisa. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Questionou qual era o poder legislativo na constituição da Associação Nacional de Municípios, o 

célebre artigo 44º, nº. 1 e nº. 2, para qualquer Lei fazer depender de uma consensualização com a ANMP. 

E como é que se aprova em julho, claramente, uma decisão que remete para setembro e que depois se 

diz que ela não tem aplicabilidade em setembro. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Depois disse que tinha um apreço pessoal e alguma amizade pelo Secretário de Estado da 

Administração Local, porque garantira ao logo dos anos e falava com ele até regularmente, e portanto 

não tinha dúvidas nenhumas da boa-fé do Governo e da Tutela, do Ministro por quem tinha também 

amizade, mas ali no exercício das suas funções aquilo a que eram chamados era para serem responsáveis. 

E o que era certo era que a responsabilidade de todos eles enquanto eleitos, dizia-lhes e devia-se pautar 

por não passar um cheque em branco, com toda a boa-fé que ele reconhecia aos governantes. Mas se 

fossem ao artigo 44º., também não dizia lá quando os diplomas foram publicados, era uma trapalhada, 

dizia quando os diplomas forem aprovados. E naquele dia, 13 de setembro, tinham sido sete aprovados 

no Conselho de Ministros, no presente dia, repetiu. E portanto a sua dúvida, enquanto responsável por 

uma autarquia era que a Câmara Municipal, e essa era outra trapalhada, deram uma competência nova à 

Assembleia Municipal na presente Lei, que ele tinha dúvidas da sua aplicação, imaginassem que a 

assembleia municipal dizia que a Câmara tinha que aceitar as competências todas, e ele tinha dúvidas 

que a Câmara fosse obrigada a fazê-lo. E não dizia que o “seguro morreu de velho” porque acreditava nas 

pessoas, mas a responsabilidade que tinham que ter, era de ter que dizer por todos os motivos e mais 

alguns, que era impossível aceitarem competências para 2019.  ------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da Assembleia disse ao Presidente da Câmara que com toda aquela rapidez pensava 

que havia mais informação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara disse que já tinha dito na Assembleia Municipal que não tinha havido 

alterações de números até aquele momento. E daquilo que sabia, os dois diplomas que eram aqueles 
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mais pesados, educação e saúde, nem sequer estavam consensualizados com a Associação Nacional de 

Municípios – ANMP, havia os dados que o Governo tinha enviado da proposta que tinha para um e para 

outro. E deixassem-lhe dizer uma coisa, esta prática e aquilo que aconteceu sobretudo no seio da ANMP, 

foi pela primeira vez uma perca de confiança naquilo que é o trabalho da ANMP. Porque o Conselho-

Geral da ANMP que é o órgão entre congressos, no último Congresso em Portimão, final de 2017, houve 

exatamente uma deliberação do Congresso que apontava que tudo tinha que ser conhecido até ser 

aprovada a Lei. Portanto tinha havido aqui claramente um jogo político, uma necessidade que percebiam, 

de facto uma grande aposta do atual Governo, mas devia ter trabalhado mais cedo, devia ter 

apresentado. E eram muitas as Câmaras que não eram da CDU, que não queriam nem aceitavam. Não 

havia qualquer dúvida que a responsabilidade que acomete o exercício das funções públicas deve ser de 

cautela, deve ser de responsabilidade, e não ser de passar um cheque em branco sem se conhecer o que 

é que viria, e obviamente se alteração for feita quer à Lei, quer que viesse nos diplomas setoriais, que o 

prazo era aquele, se não produzia efeitos com essa alteração cá estariam para discutir futuramente. -----  

 ---------- A Presidente da AMS deu a palavra ao Deputado Sérgio Faias que disse, e porque houve várias 

referências à Lei, que era preciso ler a Lei do princípio ao fim. E por acaso o que interessava para o efeito 

daquele dia era precisamente o último número do último artigo. Por isso tinha ouvido ali várias 

intervenções e o nº. 2, do artigo 44º., diz: “O disposto no número anterior tem que ser concretizado de 

forma a permitir a aplicabilidade e eficácia do previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 4º”. E o artigo 4º, nº 

2,  diz: “admite-se a concretização gradual dos seguintes termos”.Portanto não admite uma concretização 

gradual setor a setor, permite que a gradualidade aconteça em termos temporais. O facto de terem sido 

aprovados uma parte, como não são todas, não se podiam pronunciar. Apetecia-lhe dizer uma frase que 

dava num anúncio da televisão “não nego à partida uma ciência que desconheço”. -----------------------------  

 ---------- Referiu que tinha ouvido ali uma referência à regionalização lembrando que a regionalização 

tinha sido rejeitada pela maioria dos portugueses num referendo que tinha acontecido. 

Independentemente do nível de abstenção maior ou menor houve, o facto é que a regionalização tinha 

sido rejeitada e por ter sido rejeitada tinha-se avançado para aquele processo. Mas não se ia alongar 

porque achava que já era de mais, já por três vezes que estavam a discutir o conteúdo. E portanto focava-

se na questão da legalidade e no que estava na Lei. E o que iam estar ali a assumir em termos de atitude 

não tinha qualquer eficácia porque, mais uma vez, a própria Lei tinha essa escapatória que se não 

estivessem aprovados os diplomas não tinha qualquer eficácia. ------------------------------------------------------  
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 ---------- Depois disse que gostava de uma clarificação da Srª Presidente, quando referiu que a Declaração 

de Voto tinha de ser entregue no presente dia, pensava que se estava a referir ao dia 14. -------------------- 

 ---------- A Presidente da Assembleia disse que faziam o apelo de ser no dia 14 e dentro do horário de 

expediente, porque se assim não fosse não podiam enviar a Declaração de Voto. Estavam todos 

mobilizados para resolver o problema, e já tinha sido feito um alerta na reunião da Comissão de Líderes, 

para que pudessem enviar todos os documentos, a ata em minuta, a certidão e a lista de presenças. Aliás, 

como há pouco o Sr. Presidente da Câmara referira, embora não fosse claro, mas queria dizer-lhe que 

esta era uma tarefa, porque não era capaz de lhe chamar competência, da Assembleia Municipal que até 

àquele momento nunca tinha sido assumida. Sempre que a Assembleia Municipal teve que deliberar um 

documento apresentado pela Câmara Municipal, devolviam-no à Câmara para que esta desenvolvesse de 

acordo com aquilo que era o seu processo administrativo. Portanto teria que ser a assembleia a 

desenvolver todo o processo e fazer a comunicação à DGAL, que tinha que ocorrer durante o dia 14. -----  

 ----------  Depois deu a palavra ao Deputado João Rodrigues que quis esclarecer que aquilo que tinha dito 

era exatamente aquilo que o Sr. Presidente também disse. Porque o Sr. Presidente disse que apenas fazia 

sentido que houvesse uma transferência de competências, se houvesse condições mínimas de garantir 

resposta a essas mesmas transferências. E concordava com essa posição do Sr. Presidente. E o que tinha 

dito era que se os governos não tinham conseguido cumprir essa garantia, durante anos e anos, com o 

desinvestimento numa série de setores da economia portuguesa, se fossem esperar que isso acontecesse 

não ia haver transferências, aí é e que não havia dúvidas nenhumas.- ----------------------------------------------  

 ---------- Usou da palavra o Deputado João Valente que disse que de uma forma muito sintetizada queria 

apenas dizer que tinham visto uma notícia onde o Governo foi consensualizar 11 diplomas, tinham ali 

essa notícia. Naquele dia como a curiosidade era grande e como tinham os meios que os outros 

deputados tinham, que se chama Internet, tinham constatado o seguinte e ia ler o título: “O Conselho de 

Ministros aprovou hoje, dia 13 de setembro, os primeiros 7 diplomas setoriais”. E se os colegas deputados 

quisessem consultar a página pasmassem-se, porque naquele momento estavam disponíveis 6 diplomas.

 ---------- Seguidamente a Presidente da AMS disse que estavam então em condições de passar à votação, 

e era importante que ficasse claro que aquilo que estavam ali a deliberar, de acordo com aquilo que era 

expresso na Lei, era a deliberação da não-aceitação da transferência de competências da Administração 

Central no ano de 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Colocou à votação o ponto 3.Transferência de competências da Administração Central no ano 

de 2019 – não-aceitação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Assembleia Municipal, estando presentes 24 eleitos, deliberou, sob proposta da Câmara 

Municipal, por maioria, com 15 votos a favor (12 da CDU, 2 do PPD/PSD.CDS-PP e 1 do BE), e 9 

abstenções (7 PS e 2 MSU): -----------------------------------------------------------------------------------------------------  ----  

 ---------- 1. A não-aceitação da transferência de competências da Administração Central no ano de 2019, 

nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 4.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto; ------------------------------  

 ---------- 2. Comunicar, nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 4.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto à 

DGAL a deliberação de não-aceitação de transferência de competências da Administração Central no ano 

de 2019. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da AMS disse aos Líderes dos Grupos Políticos para apresentarem as suas 

Declarações de Voto, e como já tinha sido referido, pensava que todos teriam já a sua Declaração de Voto 

preparada. E pensava que se a referência era feita por cada um dos Líderes no sentido de clarificar a 

posição que assumiu, julgava que iriam, até porque estavam num dia de semana, iriam evitar as 

respetivas leituras, com a promessa naturalmente de que no dia seguinte toda a documentação seria 

colocada na PAM’s para consulta de todos os deputados. -------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Miguel Ribeiro apresentou em nome do Grupo Político do MSU, a seguinte 

Declaração de Voto:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “De acordo com a alínea a) do n.º 2 do art.º 4.º da Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto – “Lei -quadro 

da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais”, “Até 15 

de setembro de 2018, as autarquias locais e entidades intermunicipais que não pretendam a transferência 

das competências no ano de 2019 comunicam esse facto à Direção Geral das Autarquias Locais, após 

prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos nesse sentido; -----------------------------------------------------  

 ---------- Ainda de acordo com o n.º 1 do art. 4º, “A transferência das novas competências, a identificação 

da respetiva natureza e a forma de afetação dos respetivos recursos são concretizadas através de 

diplomas legais de âmbito sectorial relativos às diversas áreas a descentralizar da administração direta e 

indireta do Estado…” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sucede, porém, que o art. 44º do mesmo diploma legal dispõe o seguinte: -----------------------------  

 ---------- “1 – A presente lei produz efeitos após a aprovação dos respetivos diplomas legais de âmbito 

setorial, acordados com a Associação Nacional de Municípios Portugueses. --------------------------------------  

 ---------- 2 - O disposto no número anterior tem que ser concretizado de forma a permitir a aplicabilidade e 

eficácia do previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 4.º da presente lei.” --------------------------------------------  
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 ---------- Não obstante a deficiente técnica legislativa utilizada, cumpre ainda assim fazer uma 

interpretação sistemática da Lei n.º 50/2018, e nessa medida, de acordo com a letra e espírito da lei, o 

prazo de 15/09/2018 seria meramente indicativo. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- O n.º 2 do art. 44º estabelece como pressuposto do cumprimento pelas autarquias e entidades 

intermunicipais do dever de comunicar que não pretendem a transferência das competências no ano de 

2019, a aprovação dos diplomas sectoriais, independentemente da data em que tal ocorra. ----------------  

 ---------- Nesta ótica, considerando que a aprovação dos diplomas sectoriais não se faria antes de 15 de 

Setembro de 2018, a DGAL veio, sob orientação da tutela, através de comunicado oficial, dispensar as 

autarquias e as entidades intermunicipais de levar a cabo tal comunicação no referido prazo, tendo a 

Associação Nacional de Município se pronunciado de igual forma. --------------------------------------------------  

 ---------- Refere a DGAL o seguinte: “Considerando que estes diplomas não estarão, por força da necessária 

consensualização com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, em vigor em prazo compatível 

com a data inicialmente admitida de 15 de setembro de 2018, consideram-se as autarquias locais e as 

entidades intermunicipais dispensadas da comunicação à Direção-Geral das Autarquias Locais a que se 

refere o n.º 2, do artigo 4.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto.” --------------------------------------------------  

 ---------- Na mesma senda, veio o Sr. Ministro da Administração Interna, Dr. Eduardo Cabrita, remeter à 

Câmaras e Assembleias Municipais uma missiva, onde refere expressamente que “ a adesão dos 

Municípios às novas competências só se poderá efectivar após a publicação dos diplomas sectoriais 

respectivos”, considerando-se dispensados de “comunicação de deliberações à Direção-Geral das 

Autarquias Locais, até ao momento em que os diplomas legais de âmbito sectorial estabeleçam os termos 

e os prazos para a concretização da transferência das novas competências ainda em 2019.” ----------------  

 ---------- Acresce que, no ordenamento jurídico português, no âmbito das relações entre pessoas colectivas 

públicas, como acontece com o Estado e as Autarquias Locais, existe um dever geral de colaboração, que 

decorre da própria natureza unitária do Estado e do princípio da separação, devendo a relação entre estas 

entidades pautar-se pelos princípios da boa-fé e da confiança. -------------------------------------------------------  

 ---------- Entendemos que, enquanto os diplomas sectoriais não forem aprovados, não é possível as 

autarquias decidirem, em consciência, e na posse de todos os elementos para fundamentarem tal decisão, 

se pretendem ou não a transferência de competências. E perante a Lei n.º 50/2018 também não é 

legalmente admissível fazê-lo, sob pena de ineficácia das deliberações da Câmara e Assembleia 

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

 ---------- Enfim, o que está verdadeiramente em causa é uma questão de oportunidade de decisão! --------  
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 ---------- Assim sendo, o grupo municipal do MSU não pode deixar de se abster nesta votação, em virtude 

de entender que a Assembleia Municipal de Sesimbra e a Câmara Municipal de Sesimbra não estão em 

condições de tomar uma decisão em consciência, sendo precipitada e extemporânea a sua opção de 

deliberar desde já a recusa da transferência de competências para 2019” ----------------------------------------  

 ---------- O Deputado Lobo da Silva apresentou em nome do Grupo Político do PPD/PSD.CDS-PP a 

Declaração de Voto que se transcreve:  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Foi publicada a Lei n.º 50/2018 - Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias 

locais e para as entidades intermunicipais, que tem suscitado dúvidas sobre algumas matérias. -----------  

 ---------- É o caso da alínea a) do número 2.º do artigo 4.º - Concretização da transferência das 

competências - que dispõe que "Até 15 de Setembro de 2018, as autarquias locais e entidades 

intermunicipais que não pretendam a transferência das competências o ano de 2019 comunicam esse 

facto à Direcção- Geral das Autarquias Locais, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos nesse 

sentido". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aquando da discussão da Proposta de Lei o PPD/PSD defendeu que esta disposição poderia 

determinar uma decisão dos órgãos deliberativos num quadro em que não se conheçam os diplomas 

legais que regulamentam as competências bem como os respectivos envelopes financeiros estabilizados e 

por isso, com o objectivo de salvaguardar esta possibilidade, o PPD/PSD exigiu a introdução de alterações 

ao artigo 44.º por forma a ficar claro que a aplicabilidade da data acima referida ficava prejudicada se o 

Governo não cumprir-se atempadamente com a concretização dos Diplomas Legais que regulamentam as 

competências e consequentemente os respectivos envelopes financeiros. -----------------------------------------  

 ---------- A redacção final do artigo 44.º ficou assim; ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Artigo 44.º - Produção de efeitos -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. A presente lei produz efeitos após a aprovação dos respectivos diplomas legais de âmbito 

sectorial, acordados com a Associação Nacional de Municípios Portugueses.” -----------------------------------  

 ---------- 2. O disposto no número anterior tem que ser concretizado de forma a permitir a aplicabilidade e 

eficácia do previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 4.º da presente lei. ---------------------------------------------  

 ---------- Assim, no caso de não se conhecerem atempadamente a regulamentação das competências e os 

montantes financeiros que as suportam, ficará prejudicada a aplicabilidade e a eficácia do cumprimento 

da data de 15 de Setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Os Membros do PPD/PSD na Assembleia Municipal não deixam de lamentar que, mais uma vez, o 

Governo não tenha trabalhado em tempo útil para que o processo de descentralização, mesmo que pouco 

ambicioso, ainda esteja nesta data sem condições para avançar. ----------------------------------------------------  

 ---------- Obviamente o nosso voto contra a aceitação da descentralização de competências.” ------------  

 ---------- O Deputado José Guerra apresentou em nome do Grupo Político do BE, a Declaração de Voto, 

que se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “No que respeita à proposta de Transferência de Competências da Administração Central para a 

autarquia de Sesimbra no ano de 2019 o Bloco de Esquerda de Sesimbra declara votar contra pelo 

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

 ---------- - Em geral, este modelo de descentralização não acompanhado da eleição democrática de órgãos 

com competências de âmbito regional ou supra concelhio, pode criar profundas desigualdades entre os 

municípios dos grandes centros urbanos, que dispõem de massa crítica e de competências para gerir e 

enquadrar a oferta de serviços públicos essenciais (saúde, educação, cultura e outros) e os outros, que 

serão conduzidos a proceder a subcontratações a privados que desvirtuem as suas missões essenciais; -------  

 ---------- - A transferência de competências não se pode resumir a uma mera municipalização dos serviços 

públicos essenciais, porque nesse caso não produz os efeitos pretendidos que passam por uma maior 

participação local e uma melhor adequação da oferta às necessidades das comunidades locais; ----------------  

 ---------- - A transferência de competências para as autarquias é uma peça de um processo mais geral de 

regionalização cujos contornos precisam de ser mais aprofundados e debatidos.” -----------------------------------  

 ---------- O Deputado João Pólvora apresentou, do Grupo Político do PS, a Declaração de Voto que se 

reproduz: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “O XXI Governo Constitucional assumiu como sua prioridade a descentralização de competências 

da Administração Central para a Administração Local, aprofundando assim a capacidade de intervenção e 

decisão do Poder Local, dando maior plenitude ao cumprimento das aspirações de participação 

democrática das populações que esteve na base da concretização do 25 de abril de 1974. ------------------------  

 ---------- Para o efeito, foi publicada a Lei nº. 50/2018 de 16 de agosto, que estabelece os princípios gerais 

do quadro de transferências de competências e que, no seu Art.º 44º, refere que a mesma só produzirá 

efeitos após a aprovação dos respetivos diplomas legais de âmbito setorial, acordados com a associação 

Nacional de Municípios Portugueses e que, sem essa aprovação, as autarquias locais não têm necessidade 

de se pronunciar sobre o facto de não pretenderem a concretização das transferência de competências no 

ano de 2019.   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Refira-se que essa necessidade por parte das autarquias locais foi reforçada e clarificada pelos 

ofícios enviados por todos os Presidentes de Câmara do País, pela Direção geral das Autarquias Locais, 

Associação Nacional de Municípios e, ainda, pelo Sr. Ministro da Administração Interna. --------------------------  

 ---------- Nesse sentido, considera-se que a deliberação submetida a votação na presente sessão da 

Assembleia Municipal de Sesimbra não tem qualquer enquadramento legal, nem efeito prático, 

consubstanciando-se apenas numa tomada de posição política emanada por aqueles que constantemente 

agitam a bandeira da importância do Poder Local, mas que quando confrontados com uma oportunidade 

efetiva de reforçar as competências e a capacidade de intervenção das autarquias, a repudiam de forma 

cega e não fundamentada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto, atendendo a que o Grupo Municipal do Partido Socialista não se revê na posição 

de repúdio absoluto ao processo de transferência de competências, preconizado pelo executivo da câmara 

Municipal de Sesimbra num momento em que ainda não são conhecidos os termos concretos em que essa 

transferência se pretende realizar, tendo em conta que não é conhecida uma avaliação fundamentada de 

todos os benefícios e inconvenientes para os munícipes de Sesimbra desse processo e que a posição que se 

pretende assumir não tem fundamento legal adequado, nem o efeito prático pretendido, considera-se 

adequado um voto de Abstenção.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim, o Deputado João Valente, do Grupo Político da CDU, apresentou a Declaração de Voto 

que se reproduz:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “A Lei das Finanças Locais (Lei nº. 75/2013) alterada pela Lei nº. 51/2018 e a Lei de Transferência 

de Competências para as autarquias locais, Lei nº. 50/2018, aprovados no final da sessão legislativa, 

confirmam a consagração do subfinanciamento do poder local e a transferência de encargo em áreas a 

domínios vários, colocando sérios problemas à gestão das autarquias e sobretudo, na resposta aos 

problemas das populações. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Existe um grande conjunto de riscos associados à legislação agora em vigor que, no ato da 

promulgação, o Presidente da República referenciou: -------------------------------------------------------------------  

 ----------  - a sustentabilidade financeira real da transferência de competências para as autarquias locais de 

atribuições até este momento da Administração Central;  -------------------------------------------------------------  

 ----------  - o inerente risco de essa transferência poder ser lida como mero alijar de responsabilidades do 

Estado;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - a preocupação com o não agravamento das desigualdades entre autarquias locais; --------------  
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 ---------- - a exequibilidade do aprovado sem riscos de indefinição, com incidência mediata no rigor das 

finanças pública;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - o afastamento excessivo do Estado de áreas específicas  em que seja essencial o seu papel, 

sobretudo olhando à escala exigida para o sucesso das intervenções públicas;  ----------------------------------  

 ---------- O reconhecimento público destes riscos é prova bastante das insuficiências e erradas opções 

adotadas na Lei. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Acresce que, em que praticamente todos os domínios, apenas são transferidas para as autarquias 

competências de mera execução, o que as coloca numa situação semelhante à de extensões dos órgãos 

do Poder Central e multiplica as situações de tutela à revelia da Constituição, contribuindo para arruinar a 

autonomia do Poder Local. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Lei considera transferida todas as competências, prevendo que os termos concretos da 

transferência em cada setor (educação, saúde, cultura, freguesias e outras) resultará de Decreto-lei a 

aprovar pelo Conselho de Ministros – ou seja, um verdadeiro “cheque em branco” ao Governo para 

legislar em matéria da competência originária da Assembleia da República. -------------------------------------  

 ---------- Porém, estabelece que essa transferência se possa fazer de forma gradual e confere às autarquias 

a faculdade de optarem por adiar o exercício das novas competências por deliberação das suas 

assembleias, comunicando a sua opção à DGAL nos seguintes termos: ---------------------------------------------  

 ---------- Até 15 de setembro de 2018, as autarquias que não pretendam a transferência em 2019; ---------  

 ---------- Até 30 de junho de 2019, as autarquias que não pretendam a transferência em 2020; --------------  

 ---------- A partir de 1 de janeiro de 2021 a Lei considera transferida todas as competências. -----------------  

 ---------- A apreciação geral sobre o processo, o conjunto de implicações financeiras, humanas e 

organizacionais, a ausência de conhecimento sobre as matérias a transferir, as condições e as suas 

implicações (só descortináveis com a publicação de cada um dos Decretos-Lei) conduzem a que, 

responsavelmente e na defesa dos interesses quer da autarquia quer da população, se não devam 

assumir, a partir de 1 de janeiro de 2019, as novas competências. --------------------------------------------------  

 ---------- Por todas as razões expostas votamos pela não-aceitação da Transferência de Competências da 

Administração Central no ano de 2019.” ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Posteriormente a Presidente da Assembleia Municipal referiu que era fundamental que todos os 

Deputados fizessem a sua prova de presença na presente sessão da assembleia. -------------------------------  

 ---------- Depois disse que antes de passarem à votação da ata em minuta, o Deputado Lobo da Silva tinha 

feito uma solicitação de intervenção e portanto dava-lhe a palavra. ------------------------------------------------  
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 ---------- O Deputado Lobo da Silva disse que era para um protesto, e o protesto ia no sentido da atitude 

de falta de respeito que o Deputado João Pólvora, do Partido Socialista, tinha demonstrado perante a 

mesa e os restantes deputados. Depois de todos eles terem acordado não lerem as declarações de voto, 

o Deputado João Pólvora tinha-os presenteado com a leitura, mais uma vez estava ali demostrado o ADN 

do Partido Socialista que não tinha respeito por ninguém. ------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da Assembleia disse que ficava o registo de protesto. Depois disse que de acordo 

com o Regimento da Assembleia Municipal dirigia-se diretamente ao Partido Socialista para saber se 

tinha argumentos, neste caso, um contraprotesto. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Deputado Sérgio Faias disse que pensava que aquela atitude do seu colega tinha resultado da 

atitude dos outros deputados, que levarem para ali os documentos que quiseram, que leram o que 

quiseram, o tempo que quiseram, e a bancada do Partido Socialista tinha estado a ouvir sem nada dizer. 

Para a próxima vez talvez servisse de reflexão, convinha que houvesse um respeito mútuo. Percebia que 

tivessem ficado incomodados, mas há pouco também tinham ficado incomodados quando o deputado do 

PSD leu uma série de páginas e tinham estado a ouvir sem dizer nada. --------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da Assembleia Municipal disse que sempre tinha sido prática da Assembleia, 

relativamente às Declarações de Voto, e atendendo à capacidade e à disponibilidade dos meios 

informáticos que todos os Líderes de Bancada tinham, que fosse feito o envio da respetiva documentação 

e sem a mesma ser lida integralmente. Daí que talvez não tivesse ficado claro para o Partido Socialista. 

Portanto o assunto estava encerrado. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, foi encerrado o “Período da Ordem de Trabalhos”, e foi por 

consenso, 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.  ------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da Assembleia Municipal declarou encerrada a reunião eram vinte e duas horas e 

trinta minutos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Presidente, pelos Secretários e 

pelos Membros que o desejarem fazer.  -------------------------------------------------------------------------------------  


