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Edital n.º 83/2019 - “DAF/SAAM” 

 --------- JOAQUINA ODETE MARTINS DA GRAÇA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

SESIMBRA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- FAZ PÚBLICO, nos termos da alínea l) do n.º 1 do art.º 19.º do Regimento deste Órgão 

Autárquico, que a Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária realizada no dia 28 de junho de 2019, 

estando presentes 24 eleitos, tomou as seguintes deliberações: ----------------------------------------------------  

 --------- Deliberou por unanimidade dividir a presente sessão ordinária em 2 reuniões sendo a 2.ª 

reunião realizada no dia 5 de julho, pelas 21h00, no Auditório Conde de Ferreira. ----------------------------- 

 --------- Deliberou por unanimidade alterar a Ordem dos Pontos transitando para a 2.ª reunião, os 

seguintes pontos da Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 5. Apreciação da Atividade Municipal; ---------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 6. Pacto de Autarcas para o Clima e Energia – Adesão do Município; ------------------------------------ 

 --------- 7. Associação de Turismo de Lisboa – Adesão do Município – Estatutos – Aceitação; --------------- 

 --------- 8. Jovens em Movimento… pela Europ@. O cidadão/A cidadã no século XXI. Que competências? 

- Memória Descritiva do Projeto; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 9. Designação de 1 cidadão eleitor para integrar a Comissão Alargada da Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Deliberou ainda, por unanimidade, alterar a organização da reunião do dia 28 de junho 

iniciando-se os trabalhos com o ponto do Período da Ordem do Dia “Propostas da 16.ª edição da 

Assembleia Municipal de Jovens” seguindo-se do Período de Antes da Ordem do Dia, Período Aberto às 

Intervenções dos Cidadãos e continuação do Período da Ordem do Dia. ------------------------------------------ 

 --------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 1º Ponto da Ordem de Trabalhos ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Propostas da 16.ª edição da Assembleia Municipal de Jovens ------------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade e aclamação, recomendar à Câmara 

Municipal que considere as propostas aprovadas na 16ª edição da Assembleia Municipal de Jovens cujo 

tema central é “O Cidadão/Cidadã do Século XXI – Que Competências?” e que analise a sua pertinência 

e inclusão no Orçamento para 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Deliberou ainda, remeter à Câmara Municipal os AMJProjetos 2019 que correspondem ao 

financiamento global por parte desta, cabendo a cada Agrupamento de Escola 1000€ para desenvolver e 

concretizar o seu projeto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Período de Antes da Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Aprovou por unanimidade o seguinte Voto de Pesar pelo falecimento de Raúl Augusto Pinto 
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Rodrigues, e guardou um minuto de silêncio em sua memória: ---------------------------------------------------- 

 --------- “Raúl Augusto Pinto Rodrigues nasceu em Sesimbra em 8 de Novembro de 1933. ------------------- 

 --------- Frequentou a instrução primária na Escola Conde Ferreira e o ensino secundário no Colégio do 

Dr. Costa Marques, em Sesimbra e no Liceu D. João de Castro, em Lisboa. Frequentou depois o curso de 

Geologia e Técnicas de Prospeção, Pesquisa e Exploração de Minérios Radioativos no Instituto Superior 

Técnico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Até à sua aposentação, em 1992, exerceu funções de relevo na indústria extrativa, na Junta de 

Energia Nuclear e na Direção Geral de Geologia e Minas, participando em campanhas de prospeção e 

elaborando estudos e pareceres, entre os quais se destaca a Carta Mineira e Metalogénica de Portugal. 

 --------- Com o 25 Abril de 1974, teve uma intensa atividade politica envolvendo-se em várias causas que 

caraterizaram esse período da vida portuguesa. -------------------------------------------------------------------------   

 --------- Entre 1976 e 1978 foi Vereador da Câmara Municipal de Sesimbra, eleito nas listas do Partido 

Socialista, tendo sido agraciado com a Medalha de Mérito Municipal – Grau Prata, em 1997. Em 22 de 

Abril de 2017, na cerimónia dos “40 anos do Poder Local Democrático”, foi homenageado pela 

Assembleia Municipal de Sesimbra como um dos primeiros eleitos da Autarquia. ------------------------------ 

 --------- A sua atividade como autarca esteve sempre empenhado nas melhorias da sua terra, e sempre 

imbuído no espírito do 25 de abril dando os seus contributos a melhoria das condições de vida dos 

sesimbrenses. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Passou também pela eleição como Presidente da Junta de Freguesia de Castelo Novo, no Fundão, 

numa lista Independente, em 2001. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Dedicou-se intensamente ao associativismo local, tanto em Sesimbra como em Castelo Novo, 

tendo presidido às assembleias gerais do Grupo Desportivo de Sesimbra e da Sociedade Recreio 

Sesimbrense, e às direções do Clube Sesimbrense e da Associação Sociocultural de Castelo Novo. --------- 

 --------- Do conjunto de participações destaca-se a autoria do livro “Artes e Ofícios em Sesimbra (1925-

1950)”, editado pela Câmara Municipal de Sesimbra em 2003, no qual é dada uma grande relevância a 

vários aspetos da vida social, cultural económica e associativa, cujo legado é hoje e no futuro um 

documento de historia viva do município de Sesimbra. ----------------------------------------------------------------- 

 --------- Foi ainda fundador e diretor do “Jornal de Sesimbra”, colaborador da “Sesimbra Eventos” e da 

“Rádio Santiago”, e foi membro da “Confraria Mínima” e do grupo de reflexão “Observa”. ----------------- 

 --------- O Raúl, como era conhecido por todos, faleceu a 1 de Junho de 2019, no Fundão. ------------------- 

 --------- A Assembleia municipal de Sesimbra, reunida a 28 de junho, manifesta o seu pesar junto da 

família, com o reconhecimento do seu papel no Poder Local em Sesimbra. --------------------------------------- 

 --------- Dar conhecimento: Familiares de Raúl Augusto Pinto Rodrigues” ----------------------------------------- 
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 ---------  Aprovou por unanimidade o seguinte Voto de Pesar pelo falecimento de Rúben de Carvalho, e 

guardou um minuto de silêncio em sua memória: ----------------------------------------------------------------------  

 --------- “Ruben de Carvalho, intelectual comunista, assumiu uma intervenção destacada na atividade do 

Partido, tendo desempenhado importantes tarefas, cargos e responsabilidades. Ruben de Carvalho teve 

uma vida de intervenção e de luta na resistência antifascista, e no movimento associativo estudantil. 

Destacou-se no jornalismo, na imprensa e na rádio.  -------------------------------------------------------------------- 

 --------- Deixou à sociedade portuguesa um contributo de grande relevo no conhecimento da música, na 

sua dimensão artística, cultural e social, no plano nacional e internacional, das suas raízes populares à 

sua dimensão erudita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Ruben de Carvalho nasceu em Lisboa em 21 de Julho de 1944, tendo aderido ao Partido 

Comunista Português em 1970. Era membro do Comité Central desde 1979 e do Executivo da Comissão 

Nacional da Festa do Avante desde a primeira edição em 1976. Foi Chefe de Redação do Avante, órgão 

central do PCP, entre 1974 e 1995. Desde muito jovem teve intervenção ativa na luta antifascista, já 

estudante do Ensino Superior participou na luta académica em 1962, tendo integrado várias associações 

de estudantes. Esta ativa intervenção no movimento estudantil levou à perseguição constantes por parte 

da polícia política do regime fascista – PIDE – e às prisões de Caxias e Aljube onde esteve preso por 

diversas vezes.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Foi membro das comissões juvenis de apoio à candidatura do General Humberto Delgado, tendo 

integrado a Comissão Central da CDE. Após o 25 de Abril de 1974 desenvolveu uma intensa atividade 

como repórter, redator, editor em inúmeros jornais e revistas, tendo também dirigido e participado em 

vários programas de rádio e televisão. Foi deputado na Assembleia da República, Vereador na Câmara 

Municipal de Setúbal e de Lisboa eleito pela CDU.  ---------------------------------------------------------------------- 

 --------- Escreveu diversos livros, produziu vários discos e espetáculos. Ao longo de toda a sua vida Ruben 

de Carvalho empenhou-se na luta, com o seu Partido, pela liberdade e a democracia, por uma sociedade 

nova, mais justa, solidária e fraterna, liberta da exploração e da opressão. -------------------------------------- 

 --------- Os eleitos na Assembleia Municipal de Sesimbra reunidos no dia 28 de Junho de 2019 lamentam 

profundamente o falecimento de Ruben de Carvalho e apresentam as mais sentidas condolências à sua 

família em especial à sua companheira Madalena Santos. ------------------------------------------------------------ 

 --------- Dar conhecimento deste voto de Pesar: -------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Partido Comunista Português; Presidente da República; Presidente da Assembleia da República; 

Grupos Parlamentares na Assembleia da República; Área Metropolitana de Lisboa; Associação de 

Municípios da Região de Setúbal; Câmara Municipal de Sesimbra; Juntas e Assembleia de Freguesia do 

Castelo, Sesimbra e Quinta do Conde; Comunicação Social.” --------------------------------------------------------- 
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 --------- Aprovou, por unanimidade e aclamação, a Saudação aos Campeões que a seguir se transcreve:

 --------- “Terminada agora a época desportiva 2018/2019 é o momento de felicitar todos os que se 

sagraram vencedores das provas em que estavam inseridos, elevando dessa forma o nome dos 

respetivos emblemas que envergam bem como o nome do Município. -------------------------------------------- 

 --------- Para regozijo de todos, foram várias as modalidades e escalões a subir ao mais alto lugar do 

pódio, prova evidente de ecletismo e visão dos clubes e dos seus dirigentes numa união de esforços com 

as Autarquias Locais, de onde surgiram os seguintes títulos: --------------------------------------------------------- 

 --------- GD Sesimbra, hóquei em patins sub 13, Campeão Regional e vencedor da Taça da APS, no 

voleibol juvenis femininos, vencedor da Taça AVL, no futebol, iniciados “A” Campeão Distrital da 2ª 

Divisão, no escalão sénior o hóquei em patins sagrou-se Campeão na 3ª Divisão Zona Sul “B” tendo 

terminado a fase regular da prova somando por vitórias todos os jogos disputados. -------------------------- 

 ---------  GDU Azoia, em ori-btt escalão H17 sagrou-se Campeão Nacional o atleta Pedro Peralta, em 

orientação escalão H18 Vasco Mendes e no escalão H14 Miguel Manso sagraram-se também Campeões 

Nacionais, resultados que ajudaram o clube a fixar-se no 6º lugar do ranking nacional da modalidade. -- 

 --------- Clube Naval de Sesimbra, sagrou-se Campeão Regional do Continente por equipas em Pesca 

Submarina, no ano que marcou o regresso do clube à competição. ------------------------------------------------- 

 --------- A equipa infantil feminina do Boa Água Andebol, no seu segundo ano de existência, é vencedora 

absoluta do Campeonato Inter Regional de Setúbal, Lisboa e Santarém, apurando-se para o Encontro 

Nacional de Infantis Femininos, a realizar em Portimão na primeira semana de julho. ------------------------ 

 --------- Ao salientar estas prestações desportivas é fundamental deixar uma palavra de reconhecimento 

pelos respetivos dirigentes ao nosso movimento associativo que de forma abnegada dá o seu total apoio 

às diferentes modalidades pelas quais são uma referência desportiva de cada clube. ------------------------- 

 --------- Muitos outros resultados e prestações positivas tiveram os demais clubes e atletas do Concelho, 

alguns com participações em seleções nacionais em campeonatos da Europa e do Mundo em diversas 

modalidades facto que atesta a sua competência e capacidade de trabalho, que sirva de inspiração a 

todos os que praticam desporto nos nossos clubes. --------------------------------------------------------------------- 

 --------- Assim, a Assembleia Municipal de Sesimbra, saúda todos os atletas, pais e encarregados de 

educação, técnicos, funcionários, sócios e dirigentes dos clubes vencedores, pelos resultados obtidos nos 

diferentes patamares desportivos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Dar conhecimento: Clubes e Associações referenciadas pelos resultados obtidos, Camara 

Municipal, Juntas de Freguesia do Concelho, Federação de Patinagem de Portugal, Federação 

Portuguesa de Voleibol, Federação Portuguesa de Futebol, Federação Portuguesa de Orientação, 
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Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, Federação de Andebol de Portugal, Comunicação 

Social local e regional.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Aprovou, por maioria com 17 votos a favor (12 CDU, 2 PPD/PSD.CDS-PP, 2 MSU e 1 BE), e 7 

abstenções do PS, a Moção subordinada ao título “Pela reabertura da Estação dos CTT em Sesimbra” 

cujo conteúdo a seguir se transcreve. Os Grupos Municipais do PS e do PPD/PSD.CDS-PP prestaram 

Declarações de Voto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- “A decisão do encerramento do posto dos CTT em Sesimbra em Abril de 2017, “que servia mais 

de 5.000 habitantes, localizada em sede de concelho”, decretada na calada de uma decisão, sem 

comunicação prévia à autarquia local, foi lastimável e recebida por todos com espanto e bastante 

preocupação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Nessa altura foi nosso entender que este encerramento levaria ao deteriorar do serviço prestado 

pelos CTT à população e ficámos indignados perante esta decisão, prometendo levar este assunto até 

onde for necessário, pois este encerramento veio causar grandes transtornos a uma população, na sua 

maioria envelhecida, que depende dos correios para receber as suas reformas e pensões. ------------------- 

 --------- O funcionamento de postos de correios em balcões privados, apresentam alguns problemas à 

população: quer do ponto de vista dos serviços prestados e funcionamento dos mesmos, quer até em 

alguns casos ao nível do direito de confidencialidade postal. --------------------------------------------------------- 

 --------- Após petição enviada à Assembleia da República e no seguimento da audição do novo presidente 

da Comissão Executiva dos CTT numa comissão afirmando que a prioridade seria a proximidade aos 

clientes e estaria decidido interromper o processo de fecho de lojas e que a empresa iria iniciar a 

reabertura de estações apesar de ser “gradual”. ------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Assim, face a estas preocupações, a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em 28 de Junho 

de 2019, delibera: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 1. Solicitar à autarquia a marcação de uma reunião com a administração da empresa e negociar 

a abertura dos serviços, tomando todas as posições que se acharem relevantes; ------------------------------- 

 --------- 2. Transmitir o seu descontentamento aos responsáveis que projetaram o fecho da Estação; ---- 

 --------- 3. Estar solidária com os utentes da Estação de Sesimbra; -------------------------------------------------- 

 --------- 4. Exigir ao Governo que nas sedes de concelho, onde se verifique um aumento da população, 

numa determinada época, por via do turismo ou outros fatores, seja considerada a existência obrigatória 

de uma estação dos CTT e o não o encerramento das estações existentes em outras freguesias. ----------- 

 --------- Enviar esta Moção para: Senhor Presidente da República; Senhor Presidente da Assembleia da 

República; Senhor Primeiro-ministro; Grupos Parlamentares da Assembleia da República; Presidente da 

Comissão Executiva dos CTT; Câmara Municipal de Sesimbra; Junta e Assembleia de Freguesia de 
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Santiago; Comunicação Social Local e Regional.” ------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Aprovou, por unanimidade, outra Moção sob o título “Pela Reabertura da estação dos CTT em 

Sesimbra” que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- “Em 07 de abril de 2017 e em 02 de fevereiro de 2018 a Assembleia Municipal de Sesimbra, 

aprovou duas moções: uma contra o encerramento da estação de correios de Sesimbra e outra pela 

defesa do serviço postal público e universal.  ------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Deliberou esta Assembleia, por unanimidade, manifestar o seu veemente desacordo com o 

encerramento da estação dos CTT na Vila de Sesimbra; um pedido parecer à ANACOM sobre o 

encerramento da estação citada e o adequado cumprimento da garantia da oferta de um serviço público 

postal universal em Sesimbra e solidarizar-se com as lutas das populações e dos trabalhadores dos CTT 

contra o encerramento de estações dos correios.  ----------------------------------------------------------------------- 

 --------- De acordo com a lei que estabelece o regime jurídico aplicável à prestação de serviços postais, 

em plena concorrência, em Portugal, a empresa CTT – Correios de Portugal é, “em território nacional, a 

prestadora do serviço postal universal até 31 de dezembro de 2020”.  --------------------------------------------- 

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

prestados para uma papelaria sem condições básicas, num espaço exíguo, onde não existe o mínimo 

exigido de um atendimento público e que representa uma diminuição significativa das condições de um 

serviço público essencial, de igualdade para todos, sem discriminação de acesso, sobretudo para a 

população mais idosa e com dificuldades de mobilidade, cuja percentagem é bastante elevada e recorre 

a este balcão para levantar as suas reformas.  --------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Esta opção surge na sequência do encerramento de várias estações em diversos pontos do país, 

numa logica que decorreu da privatização da empresa e que tem em vista exclusivamente o lucro, 

esquecendo por completo a função de serviço público e de proximidade com os cidadãos que os CTT 

sempre tiveram e deveriam manter e que deve ser revertida. As populações não podem esperar por 2020 

urge criar respostas efetivas e salvaguardar o serviço postal público e o respeito pelos princípios de 

igualdade e universalidade.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A Vila de Sesimbra, situada na freguesia de Santiago, é sede de concelho, regista um crescimento 

económico acima da média nos últimos anos, sobretudo ligado ao setor do turismo.  ------------------------- 

 --------- Por outro lado, a atividade turística tem tido um incremento populacional, que tem sido um 

motor de desenvolvimento económico e social, onde Sesimbra é já uma marca territorial e cujo serviço 

de proximidade e criação de infraestruturas de apoio é essencial para as populações, com um aumento 

populacional nos meses de verão, mas que tem evoluído ao longo dos meses, não sendo apenas sazonal.  
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Também a responsabilização sobre a garantia da proteção de dados pessoais e de um serviço postal de 

qualidade e realizado em segurança e com responsabilidade, onde seja salvaguardada a 

correspondência e cumpridos os prazos de entrega do serviço postal, de modo a que os cidadãos possam 

cumprir as suas responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Em 10 de maio, a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) considerou que os CTT 

voltaram a falhar indicadores de qualidade em 2018, o que levou a que 6,5 milhões de cartas chegassem 

ao destino demasiado tarde. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Registe-se o facto de a Estação de CTT mais próxima ser em Santana e de muitas das funções 

que anteriormente cabiam aos CTT de Sesimbra só poderem ser tratadas na estação daquela localidade, 

a uma distância superior a 3 quilómetros. O que para uns pode ser considerada pouca distância, as 

dificuldades de mobilidade, de acesso e a idade são fatores determinantes para potenciar a exclusão 

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

 --------- O presidente executivo dos CTT, João Bento, afirmou na quarta-feira, 12 de junho, na Assembleia 

da República, que a operadora postal não vai encerrar mais lojas CTT e que vai reabrir algumas este ano.  

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

presta e que o Governo se encontra em negociações, a Assembleia Municipal de Sesimbra reunida em 28 

de junho de 2019, delibera o seguinte:  ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de segurança e dignidade devidas ao serviço, designadamente, com uma sala de espera adequada às 

necessidades da população;  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- - Pugnar para que nas sedes concelho, onde se verifique um aumento da população, numa 

determinada época, por via do turismo ou outros fatores, seja considerada a existência obrigatória de 

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

 --------- - Exigir ao Governo que intervenha junto dos CTT para tomar medidas para assegurar condições 

de recolha e distribuição postal, sem prejuízo das medidas necessárias ao controlo público da empresa;  

 --------- - Reforçar as competências da entidade reguladora, ANACOM, no âmbito da fiscalização da 

qualidade de serviço e adequar o respetivo regime sancionatório. -------------------------------------------------- 

 --------- Dar conhecimento da presente a: Presidente da República; Presidente da Assembleia da 

Republica; Grupos Parlamentares da Assembleia da República; Comissão Parlamentar de Economia, 

Inovação e Obras Públicas; Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização 

Administrativa; Primeiro-Ministro; Ministro da Economia; ANACOM; Administração dos CTT; CGTP-IN – 

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

Trabalhadores; Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações; Comissão de 
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Trabalhadores dos CTT; MUSP – Movimento de Utentes dos Serviços Públicos; Comunicação Social Local 

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

 --------- Aprovou, por unanimidade, a Moção sob o título “Pela criação do Estatuto do Cuidador 

Informal” que se passa a transcrever. O Grupo Municipal da CDU prestou Declaração de Voto: --------- 

 --------- “Portugal é um dos países da União Europeia com maior envelhecimento demográfico, 

resultante da conjugação de três fatores: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- • Diminuição da população jovem, consequência da baixa taxa de natalidade; ----------------------- 

 --------- • Aumento da população idosa pela maior esperança de vida resultante não só dos progressos 

da medicina mas também da melhoria da qualidade da saúde pública e das condições sociais e 

económicas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- • Emigração. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- No que respeita a pessoas com doenças crónicas ou com algum tipo de incapacidade, fragilidade 

ou outra condição de saúde de longa duração, muitos dos serviços prestados são garantidos por 

cuidadores informais. Cuidar de uma pessoa com algum nível de dependência exige lidar com uma 

diversidade de tensões e tarefas que podem superar as reais possibilidades do cuidador, podendo 

conduzi-lo à exaustão, com reflexo negativo a nível psicológico, social e por vezes económico. ------------- 

 --------- A exposição prolongada a eventos de elevada exigência leva ao stress do cuidador informal 

podendo afetar a sua saúde mental, comprometendo assim a qualidade dos cuidados prestados. Será de 

salientar que os cuidados informais realizam-se fora do âmbito profissional ou formal, não devendo ser 

descorados os Serviços Técnicos de Apoio como por exemplo o (SAD) definindo estratégias em 

articulação que fomentem sinergias. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- O cuidador é toda a pessoa que assume como função a assistência a uma outra pessoa que, por 

razões tipologicamente diferenciadas, foi atingida por uma incapacidade, de grau variável, que não lhe 

permite cumprir, sem ajuda de outro(s), todos os atos necessários à sua existência, enquanto ser 

humano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Assim: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 1. É importante que pessoas idosas ou com algum tipo de dependência de outrem continuem a 

viver num espaço familiar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 2. Há défice de instituições com as características necessárias para receber as pessoas indicadas.

 --------- 3. Os cuidados assegurados em contexto domiciliário são frequentemente suportados por 

prestadores de cuidados informais, ou seja, pessoas que não são remuneradas para cuidar de alguém. - 

 --------- 4. A atividade do Cuidador Informal implica uma significativa sobrecarga a nível físico, psíquico e 

financeiro, havendo por essa razão necessidade de medidas de apoio que considerem a sua proteção na 
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procura da qualidade de vida da pessoa cuidada e do cuidador. ----------------------------------------------------- 

 --------- 5. Os Cuidadores Informais que prestam cuidados em permanência a familiares em Portugal 

sofrem de “ansiedade, depressão, exaustão, isolamento, além de agravado risco de pobreza e mais 

dificuldades no mercado de trabalho. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 6. Os custos para o estado são muito inferiores quando o utente permanece na sua residência do 

que sendo institucionalizado. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Neste sentido, a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em 28 de Junho de 2019, delibera o 

seu apoio à prossecução das diligências necessárias junto do Governo, por via do Ministério do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social, para que seja reconhecido com todos os seus direitos o Estatuto do 

Cuidador Informal com a respetiva afetação orçamental e necessária revisão legal. --------------------------- 

 --------- Dar Conhecimento: Presidente da República; Primeiro-Ministro, Ministro do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social, Ministra da Saúde; Grupos Parlamentares representados na 

Assembleia da República; Camara Municipal de Sesimbra; Juntas e Assembleias de Freguesia do 

Concelho; Comunicação Social Local e Regional” ------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Aprovou, por maioria com 16 votos a favor (12 CDU, 2 PPD/PSD.CDS-PP e 2 MSU), e 8 

abstenções (7 PS e 1 BE), a Moção subordinada ao título “Pelo cumprimento em tempo útil dos 

deveres do Estado” cujo conteúdo a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------- 

 ----------“O Decreto-Lei n.º 276/2007, de 31 de julho estabelece o regime jurídico da atividade de inspeção, 

auditoria e fiscalização dos serviços da administração direta e indireta do Estado aos quais tenha sido 

cometida a missão de assegurar o exercício de funções de controlo, interno ou externo. ------------------------- 

 ----------No âmbito do aludido diploma, foi levado a cabo uma auditoria com o propósito de aferir se o 

Município de Sesimbra (MS) cumpriu as obrigações e objetivos do Programa de Apoio à Economia Local 

(PAEL) para 2015 e se apresenta uma gestão orçamental e financeira equilibrada e sustentável. ------------- 

 ----------Volvidos cerca de 4 anos, veio a Inspeção Geral de Finanças dar a conhecer à Câmara Municipal de 

Sesimbra o relatório de inspeção e oficiar esta Edilidade para, no prazo de 60 dias, dar conhecimento das 

medidas e decisões adotadas na sequência das recomendações formuladas naquele relatório.  --------------- 

 ----------Ora, no pressuposto de que tais recomendações deveriam ser implementadas em 2016, de modo a 

corrigir a gestão orçamental e financeira levada a cabo no ano anterior, decorridos 4 anos, mudaram os 

protagonistas políticos, as políticas e os mandatos autárquicos, assim como foram aprovados outros tantos 

orçamentos e contas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------Por conseguinte, as recomendações insertas no dito relatório pecam pela falta de sentido de 

oportunidade, surgindo completamente desfasadas da realidade, sendo manifestamente inócuas e sem 

efeito útil.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ----------Numa altura em que urge repensar as políticas fiscais e a atuação da Administração Tributária e 

do Estado português, ensombrada pelos episódios pouco abonatórios das operações stop para fiscalização 

das dívidas fiscais dos condutores com eventual penhora dos veículos, do perdão de dívidas fiscais 

avultadas a determinados contribuintes, e de outros casos de duvidosa boa gestão dos dinheiros públicos, 

os epítetos de integridade e confiança com que a Inspeção Geral de Impostos se autoproclama, não se 

coadunam com a realidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------E em particular este caso de envio de um relatório de inspeção referente a 2015 apenas em 2019, 

transmite uma imagem de leviandade da Administração Tributaria em relação àquilo que é o bem público, 

não podendo, na defesa da democracia e, acima de tudo, de uma melhor democracia, passar incólume! -- 

 ----------Assim a Assembleia a Municipal de Sesimbra, reunida em 28/06/2019, delibera: ----------------------- 

 ----------a) Manifestar ao Estado Português, e em particular ao Ministério das Finanças e Inspeção Geral de 

Finanças, a sua perplexidade quanto ao timing escolhido para envio do relatório de inspeção referente à 

política orçamental e financeira do Município de Sesimbra para 2015 face às obrigações e objetivos do 

PAEL; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------b) Pugnar para que os resultados deste tipo de ações inspetivas sejam oficiados às entidades 

visadas em tempo útil, de modo a que os procedimentos com implicações orçamentais e financeiras que se 

afigurem menos adequados, possam ser corrigidos de forma tempestiva. -------------------------------------------- 

 ----------Mais delibera que a presente Moção seja enviada às seguintes entidades: -------------------------------- 

 ----------Senhor Presidente da República; Senhor Primeiro-Ministro; Senhor Ministro das Finanças; Senhor 

Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais; Senhor Diretor dos Serviços de Inspeção Tributaria; Câmara 

Municipal de Sesimbra.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------Aprovou, por unanimidade, a Moção sob o título “Pela defesa do ecossistema e abertura da 

Lagoa de Albufeira ao mar” que se passa a transcrever: -------------------------------------------------------------- 

 ----------“A Lagoa de Albufeira é um sistema lagunar de elevada sensibilidade, sendo um local de invulgar 

beleza, onde se conjuga o mar, a lagoa e mata, concelho de Sesimbra. Situa-se na orla Ocidental da 

Península de Setúbal, no arco litoral Caparica - Espichel, cerca de 20Km a Sul de Lisboa.  ------------------------ 

 ----------É formada por dois corpos lagunares principais ligados por um canal estreito, sinuosos e pouco 

profundo: a Lagoa Pequena, mais interior e menos profunda e a Lagoa Grande.  ---------------------------------- 

 ----------A abertura da Lagoa é fundamental para manter o ecossistema local pois permite a renovação das 

águas e o transporte de matéria orgânica e nutrientes para a faixa costeira, assegurando também a 

entrada de sedimentos arenosos e organismos, que garantem a continuidade da vida marinha na Lagoa. - 

 ----------Na passada quarta-feira, dia 26 de junho, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e Câmara 

municipal de Sesimbra assinaram um memorando sobre a tarefa de abertura anual da Lagoa de Albufeira 
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ao mar.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------O memorando reafirma a responsabilidade e a competência da administração central nesta 

matéria, e prevê que venha a ser celebrado um contrato interadministrativo entre a APA e a Câmara 

Municipal de Sesimbra, com aplicação a partir de 2020 e financiamento assegurado integralmente por 

parte desse organismo da Administração Central.  -------------------------------------------------------------------------- 

 ----------Foi ainda assinado o "auto de consignação da empreitada com a empresa que garantirá a 

abertura da lagoa, no presente ano, que se prevê estar concluída no prazo de oito a 10 dias".  ---------------- 

 ----------No dia 15 de maio, a Câmara Municipal de Sesimbra esclareceu publicamente, que nas últimas 

duas décadas, face a dificuldades e demoras dos organismos da Administração Central em proceder à 

abertura da Lagoa da Albufeira, e no sentido de minimizar os prejuízos ambientais e económicos 

decorrentes das demoras de atuação destas entidades, a operação de abertura da lagoa ao mar, tem sido 

realizada pelo município. A autarquia lembrou ainda que os trabalhos em curso têm sido resultado de uma 

comparticipação financeira do Fundo Ambiental. Contudo, e sem a perspetiva de financiamento para os 

anos seguintes, a operação acabou por passar para a responsabilidade exclusiva do Ministério do 

Ambiente, através da APA, em 2019.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------Apesar do acompanhamento por parte da Câmara Municipal de Sesimbra e a insistência para a 

urgência da intervenção, a Lagoa de Albufeira permaneceu fechada até este mês, não obstante, das 

análises regulares efetuadas durante este período, verificou-se que não existiu alterações na qualidade da 

água.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------O atraso relativo ao procedimento de abertura tem comprometido seriamente a época balnear 

criando a insatisfação dos munícipes e visitantes. Situação que afeta não só a população local, mas coloca 

em causa o próprio ecossistema natural da Lagoa, as tradições históricas e culturais e o desenvolvimento 

económico deste território, muito assente no turismo. Cerca de 1100 pessoas já assinaram uma petição 

pública com vista a abertura da Lagoa de Albufeira. ------------------------------------------------------------------------ 

 ----------Esta operação que, do ponto de vista histórico-cultural e ambiental deveria ter sido realizada por 

ocasião do equinócio da primavera, ainda não aconteceu, apesar das diligências em curso.  ------------------- 

 ----------Assim, a Assembleia Municipal de Sesimbra reunida em 28 de junho de 2019, delibera o seguinte:  

 ----------- Pugnar para que as entidades competentes disponibilizem recursos para a abertura anual da 

Lagoa de Albufeira, aquando do equinócio da primavera e sempre que se verificar o encerramento do canal 

ao mar e tendo em conta a hidrodinâmica dos sedimentos;  -------------------------------------------------------------- 

 ----------- Exigir às entidades competentes a conclusão do estudo de abertura e desassoreamento da Lagoa 

de Albufeira, e a execução da intervenção que vier a ser apontada pelo estudo e se traduza no menor 

impacto para o ecossistema;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ----------- Exigir às entidades competentes a continuação da monitorização da qualidade das águas e das 

areias, através de análises microbiológicas, de modo a assegurar a proteção ambiental e saúde pública;  - 

 ----------- Solicitar às entidades competentes análises das determinações microbiológicas de monotorização 

de moluscos bivalves. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------Dar conhecimento da presente a: Presidente da República; Grupos Parlamentares da Assembleia 

da República; Primeiro-Ministro; Ministro do Ambiente e Transição Energética; Agência Portuguesa do 

Ambiente; Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza; ICNF; - 

IPMA; Câmara Municipal de Sesimbra; Juntas e Assembleias de Freguesia do Concelho; Comunicação Social 

Local, Regional e Nacional.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Aprovou, por maioria com 12 votos a favor da CDU, 10 votos contra (7 PS, 2 MSU e 1 BE), e 2 

abstenções do PPD/PSD.CDS-PP, a Moção subordinada ao título “Por Mais e Melhores Transportes 

Públicos” cujo conteúdo a seguir se transcreve. Os Grupos Municipais do PPD/PSD.CDS-PP e do BE 

prestaram Declarações de Voto.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------“O elevado tarifário dos transportes coletivos de passageiros e a proliferação de títulos de 

transporte na Área Metropolitana de Lisboa eram alguns dos constrangimentos fortes à utilização do 

serviço de transportes públicos, e um fator de exclusão social, limitando o seu acesso, e a circulação de 

pessoas, a par da escassez da oferta de percursos e frequências, bem como da qualidade do material 

circulante.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------A partir do dia 1 de abril, os utentes dos transportes públicos da AML, passaram a beneficiar da 

medida de redução dos tarifários e da implementação do passe único metropolitano e municipal, extensível 

a todos os operadores, todas as carreiras, e a todos os modos de transporte.  -------------------------------------- 

 ----------O valor deste passe único tem um custo máximo de 40 ou 30 euros mensais por pessoa 

(metropolitano ou municipal), ou, no máximo 80 euros por agregado familiar, e as crianças até aos 12 anos 

estão isentos de qualquer pagamento.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------Anteriormente a esta medida, havia pessoas que regularmente gastavam mais de 150 euros 

mensais em títulos de transporte na AML.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------Os utentes que utilizam os comboios da Fertagus entre Setúbal e Lisboa – onde se incluem alguns 

milhares do concelho de Sesimbra – chegavam a gastar perto de 130 euros por mês.  ---------------------------- 

 ----------Esta foi, pois, uma medida que beneficia os atuais utentes e promove a procura de novos utentes 

ao responder a três questões nucleares para uma política de valorização do transporte público na região: 

 ----------a) Introduziu uma significativa redução de custos para os utentes; ------------------------------------------ 

 ----------b) Promoveu um aumento da mobilidade;  -------------------------------------------------------------------------- 

 ----------c) Simplificou o sistema de bilhética.  --------------------------------------------------------------------------------- 
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 ----------Durante largos anos, a CDU reivindicou, propôs e lutou por este alargamento.  -------------------------- 

 ----------Enquanto muitos utentes valorizavam e apoiavam a proposta, mas duvidavam da possibilidade de 

ser concretizada, outros, no poder político, opunham-se sistematicamente à sua concretização, como 

aconteceu na Assembleia da República em dezembro de 2016, onde PS/PSD/CDS com a abstenção do BE 

chumbaram o projeto-lei do PCP de alargamento do Passe Social Intermodal. -------------------------------------- 

 ----------Apesar deste chumbo, não desistiu e continuou a desenvolver várias ações no sentido de alterar 

esta decisão, através da recolha de assinaturas, e a apresentação de moções em vários municípios e 

freguesias da AML.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------Finalmente, no final de 2018, o alargamento do passe social intermodal foi decidido pelo conjunto 

dos Presidentes de Câmara da Área Metropolitana de Lisboa, e as verbas que o tornam possível incluídas 

no Orçamento de Estado para 2019.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------As autarquias irão suportar uma parte do custo desse título de transporte e a outra será 

assegurada pelo Orçamento Geral do Estado, sendo que o município de Sesimbra contribuirá com um valor 

anual perto de um milhão de euros.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------Afinal, era possível, como sempre afirmou. Foi possível vencer resistências instaladas, com a luta 

dos utentes, dando confiança às suas justas aspirações e a iniciativa política da CDU.  --------------------------- 

 ----------Desta forma, a Assembleia Municipal de Sesimbra reunida em 28 de junho de 2019:  ------------------ 

 ----------1. Congratula-se com a implementação do passe único Metropolitano e Municipal, e a respetiva 

redução dos encargos para as famílias residentes na AML, valorizando a sua importância e significado, 

para os utentes dos transportes públicos; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------2. Reforça a necessidade de complementar este alargamento e redução de preços com o 

necessário aumento da oferta, da qualidade e da fiabilidade dos transportes públicos, o que implica a 

transferência pelo Orçamento de Estado das verbas necessárias para todos os modos de transporte 

público, para fazer face:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------a) À contratação de trabalhadores em falta nas empresas públicas;  ---------------------------------------- 

 ----------b) A investimentos orientados para o alargamento da rede de transportes, quer para a 

modernização da rede ferroviária hoje existente, quer para a expansão das redes de metro;  ------------------ 

 ----------c) À aquisição de novo material circulante, nos meios pesados, nomeadamente a ferrovia e o 

transporte fluvial e a manutenção dos que estão ao serviço; ------------------------------------------------------------- 

 ----------d) À integração da operação da Fertagus na CP, valorizando a empresa pública ferroviária;  -------- 

 ----------e) Ao necessário financiamento da futura empresa Transportes Metropolitanos de Lisboa, com 

vista ao aumento da oferta da rede e qualidade do serviço público de transportes rodoviários.  --------------- 

 ----------Dar conhecimento desta Moção: Presidente da República; Primeiro-Ministro; Ministro do 
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Planeamento e das Infraestruturas; Ministro do Ambiente e Transição Energética; AML; Câmaras e 

Assembleias Municipais da AML; Grupos Parlamentares representados na Assembleia da República; 

Comunicação Social Local e Regional.“ ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------Aprovou, por unanimidade, a Recomendação sob o título “Revisão do PDM - REOT” que se 

passa a transcrever. O Grupo Municipal do BE prestou Declaração de Voto: ----------------------------------- 

 ----------“Fazendo um balanço do planeamento territorial dos últimos 10 anos, salienta-se a extensa e 

profunda alteração do quadro legal destacando a Lei de Bases, duas alterações ao Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial, o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional e ainda o Programa 

da Orla Costeira Alcobaça-Cabo Espichel, recentemente aprovado.  ---------------------------------------------------- 

 ----------Assim: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------A Assembleia Municipal de Sesimbra reunida em sessão ordinária no dia 28 de junho de 2019 

recomenda à Câmara Municipal: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------1. Que seja procedida a Revisão em curso do Plano Diretor Municipal (PDM) com vista a entrar em 

fase de consulta pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------2. Que inicie o sistema de monitorização permanente com os indicadores definidos após a entrada 

em vigor do novo PDM com vista à elaboração do Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território 

(REOT) como previsto no Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.” ----------------------------------------------------- 

 ----------Rejeitou, por maioria com 14 votos contra (12 CDU e 2 PPD/PSD.CDS-PP), 9 votos a favor (7 PS 

e 2 MSU) e 1 abstenção do BE uma Recomendação com o título “Atualização do Plano Estratégico para 

o Turismo em Sesimbra”. O Grupo Municipal da CDU prestou Declaração de Voto. ------------------------- 

 --------- Aprovou, por unanimidade, a Recomendação sob o título “Estudo sobre necessidades de 

mobilidade em Sesimbra” que se passa a transcrever: ---------------------------------------------------------------- 

 ----------“No dia 17 de outubro de 2018, a Área Metropolitana de Lisboa e os 18 municípios que a integram 

assumiram um conjunto de compromissos que são um marco para a melhoria dos transportes e da 

mobilidade dos cidadãos na região. Com o objetivo de disponibilizar uma plataforma de bilhética comum a 

todos os operadores de transportes e a criação de um sistema de bilhética único municípios, a comissão 

executiva da Área Metropolitana de Lisboa foi mandatada para a criação de uma empresa local 

(metropolitana); foi ainda aprovada a utilização de uma marca única e exclusiva para todos os serviços 

públicos de transporte rodoviário de passageiros de âmbito municipal e intermunicipal da AML. ------------- 

 ----------Estas medidas permitiram que, desde 1 de abril deste ano, exista um sistema de bilhética único, 

circular dentro dos municípios a um valor máximo de 30 euros e dentro da Área Metropolitana de Lisboa a 

um custo de 40 euros, com um limite de 80 euros por família. ------------------------------------------------------------ 

 ----------Acresce que o compromisso assumido com este passe único, pretende ter um profundo impacto 
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nos padrões de mobilidade na região e, assim, minimizar as externalidades negativas do atual uso abusivo 

do veículo particular, como são o congestionamento de trânsito, a emissão de gases de efeito de estufa, a 

poluição atmosférica, o ruído, o consumo de energia e a exclusão social. --------------------------------------------- 

 ----------Por outro lado, o inquérito à mobilidade nas áreas metropolitanas do Porto e Lisboa, feito pelo INE 

e divulgado em julho de 2018, deu nota de que os principais motivos invocados para usar o transporte 

individual se relacionavam com a sua rapidez, o conforto e o facto de os transportes públicos não terem 

ligação direta ao seu destino. Já as principais razões dadas por quem usa os transportes públicos foram o 

facto de não conduzirem ou não terem transporte individual, a ausência de alternativa e, finalmente, o 

fator preço/custo do transporte público. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------Verifica-se assim que, apesar do preço ter relevância na opção de utilização dos transportes 

públicos coletivos, a existência de boas ligações entre os diferentes modos de transporte público, a sua 

frequência e capilaridade da rede serão aspetos fundamentais para uma efetiva mudança de hábitos de 

mobilidade na população.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------Assim, e no sentido de melhor defender os interesses da população de Sesimbra na adesão da 

Câmara Municipal à empresa de Transportes Metropolitanos de Lisboa, a Assembleia Municipal de 

Sesimbra considera de vital importância a realização de um estudo que identifique as reais necessidades da 

população e o potencial de novos utilizadores de transportes públicos, no sentido de poder reforçar a 

capilaridade dos transportes públicos coletivos e tornar efetivos os efeitos desta medida na qualidade de 

vida da população do Concelho de Sesimbra. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------Face ao exposto e tendo em atenção a informação prestada pelo executivo em reunião da 

Comissão 6 de que o estudo atrás referido se encontra em fase de conclusão, a Assembleia Municipal de 

Sesimbra recomenda à Câmara Municipal que seja feita uma apresentação a esta Assembleia dos 

principais resultados e conclusões do estudo de mobilidade realizado em Sesimbra e que servirá de base 

para o concurso de transportes na AML e que venha a reivindicar, junto da Administração Central, a 

comparticipação necessária, a exemplo do Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes 

Públicos (PART) para que seja implementada a melhor solução de serviços públicos para Sesimbra 

resultante do respetivo estudo. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------Após aprovada a presente recomendação, deverá ser dado conhecimento da mesma à Câmara 

Municipal de Sesimbra, Juntas e Assembleias da Freguesia do Concelho de Sesimbra, órgãos de 

comunicação social local e regional.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Estando presentes 23 eleitos, aprovou, por unanimidade, a Recomendação sob o título 

“Sessão de esclarecimento sobre Educação” que se passa a transcrever: --------------------------------------- 

 ----------“A Educação é sem dúvida a estrutura que mais tem oportunidade, pelas suas característica únicas 
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de influenciar o futuro de uma comunidade tanto a nível local como nível nacional e internacional, sendo 

também a que tem o maior potencial para reduzir as desigualdades entre os povos e capacitá-los para uma 

maior interação positiva com o planeta que nos acolhe. ------------------------------------------------------------------- 

 ----------Sendo considerada por Nelson Mandela como “a arma mais poderosa que se pode usar para 

mudar o mundo”, representa igualmente um desafio diário não só para a comunidade escolar, mas a todo 

o município que nela deve estar envolvida, da forma que melhor contribua para o crescimento saudável e 

harmonioso dos alunos, dentro do melhor equilibro para toda a comunidade. -------------------------------------- 

 ----------Finalizou este mês mais um ano letivo para os alunos, sendo que professores, educadores e 

auxiliares, a par com encarregados de educação continuarão em diligências diversas até ao próximo ano 

letivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------Com o objetivo de esta assembleia ficar com uma perceção mais nítida do decorrer do ano letivo 

sob a ótica dos serviços prestados pelo município, e para que melhor possa desempenhar as suas funções 

junto da população, a Assembleia municipal de Sesimbra vem desta forma recomendar que haja lugar a 

uma sessão de esclarecimento aos deputados desta assembleia pelo pelouro da educação.” ------------------- 

 --------- Rejeitou, por maioria com 15 votos contra (12 CDU, 2 MSU e 1 BE), 7 votos a favor do PS e 1 

abstenção do PPD/PSD.CDS-PP, uma Recomendação com o título “Melhoria das condições do 

Mercado Municipal de Sesimbra”. O Grupo Municipal do MSU prestou Declaração de Voto. ------------- 

 ----------Estando presentes 24 eleitos, rejeitou, por maioria com 16 votos contra (12 CDU, 2 

PPD/PSD.CDS-PP e 2 MSU), 7 votos a favor do PS e 1 abstenção do BE, uma Recomendação com o 

título “Implementação do Conselho Municipal de Juventude em Sesimbra”. ---------------------------------- 

 --------- PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AOS CIDADÃOS ------------------------------------------------------- 

 --------- Neste período interveio o cidadão Manuel Zacarias Marquês acerca de assuntos relacionados 

com o trânsito e sinalética na Rua do Pocinho, na Maçã. Foram prestados esclarecimentos pelo Sr. 

Presidente da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA (CONTINUAÇÃO) ---------------------------------------------------------------  

 --------- 2º Ponto da Ordem de Trabalhos ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 1.ª Revisão ao Orçamento e 1.ª Revisão às Grandes Opções do Plano de 2019 – Atividades 

mais Relevantes e Plano Plurianual de Investimentos de 2019; ---------------------------------------------------- 

 --------- Estando presentes 23 eleitos, a Assembleia Municipal aprovou, sob proposta da CMS, por 

unanimidade, a 1.ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano – Atividades Mais Relevantes e 

Plano Plurianual de Investimentos, do ano 2019. ------------------------------------------------------------------------ 

 --------- 3º Ponto da Ordem de Trabalhos ---------------------------------------------------------------------------------  
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 --------- Deliberação sobre Transferência de Competências da Administração Central ao abrigo da Lei 

n.º 50/2018, de 16 de agosto – Diplomas Setoriais -------------------------------------------------------------------  

 --------- A Assembleia Municipal 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 8 votos contra (6 PS e 2 MSU): ---------------------- 

 --------- 1. Rejeitar, reafirmando a deliberação legalmente adotada na Sessão Ordinária de dia 13 de 

Setembro de 2018, a assunção, em 2019 e em 2020, das competências transferidas por via dos 

decretos-lei setoriais, nomeadamente: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  - Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de Abril, que concretiza o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais no domínio do transporte turístico de passageiros e do serviço 

público de transporte de passageiros regular em vias navegáveis interiores; ----------------------------------  

 ---------  - Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28 de Maio, que concretiza o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais no domínio das áreas portuário-marítimas e áreas urbanas de 

desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária. --------------------------------------  

 --------- 2. Comunicar à DGAL a deliberação de rejeição de transferência de competências da 

Administração Central. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 3. Reclamar: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O início de um processo sério de descentralização inseparável da consideração da criação das 

regiões administrativas, e da aferição concreta do nível (central, regional e local) em que a competência 

deva ser efetivamente exercida; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  O encetar de um processo de recuperação da capacidade financeira dos municípios e da sua 

plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno daquelas que são hoje as atribuições 

do poder local e as competências dos seus órgãos; -------------------------------------------------------------------  

 ---------  A identificação no domínio da transferência de novas competências, das que se adequam ao 

nível municipal, não comprometem direitos e funções sociais do Estado (designadamente a sua 

universalidade) e sejam acompanhadas dos meios financeiros adequados e não pretexto para a 

desresponsabilização do Estado por via de um subfinanciamento que o atual processo institucionaliza.  

 --------- 4. Reiterar a convicção que para o Município de Sesimbra um processo sério, ponderado e 

responsável de descentralização de competências será sempre uma mais-valia para a subsidiariedade 

entre os vários níveis da administração, para um serviço público de qualidade, e a satisfação das 

necessidades das populações, o que não se verifica com o presente processo em curso.--------------------- 

 --------- O Grupo Municipal do MSU prestou Declaração de Voto. ------------------------------------------------- 

 --------- 4º Ponto da Ordem de Trabalhos ---------------------------------------------------------------------------------  
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 --------- Associação dos Museus Marítimos do Mediterrâneo – Adesão do Município; ---------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, sob proposta da CMS, a adesão do 

Município de Sesimbra, como associado, à Associação de Museus Marítimos do Mediterrâneo, bem 

como a aceitação dos Estatutos da Associação anexos à proposta e o pagamento da quota anual de 

50,00 €, sujeita a atualizações nos termos estatutários ----------------------------------------------------------------  

 --------- Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 

de estilo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sesimbra, 01 de julho de 2019. 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

Joaquina Odete Martins da Graça. 


