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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIADA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SESIMBRA, 

REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

 ---------- Aos oito dias do mês de novembro de 2019, no Auditório Conde de Ferreira, realizou-se a sessão 

extraordinária 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. Lançamento da Derrama sobre a coleta do IRC’2019 a cobrar em 2020;  ---------------------------- 

 ---------- 2. Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) - Fixação da taxa a aplicar em 2019, a cobrar em 2020;

 ---------- 3. Imposto Municipal sobre o Rendimento das Pessoas Singulares’2020 (IRS); ----------------------- 

 ---------- 4. Deliberação sobre transferência de competências da Administração Central ao abrigo da Lei nº 

50/2018, de 16 de agosto – diplomas setoriais. ---------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  Pelo Grupo Municipal (GM) da CDU - Joaquina Odete Martins da Graça, Paula Alexandra da 

Conceição Cacela Graça Rodrigues, Rui João Graça Rodrigues, Sandra Marília Martins Rodrigues de 

Carvalho, João Francisco Ribeiro Narciso, José da Costa Ferreira Braga, Sónia Patrícia Narciso Faria Lopes, 

Álvaro Manuel de Aguiar Monteiro e Alain Monteiro Grenho. --------------------------------------------------------- 

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

João Filipe Paulo Pólvora, Paulo do Carmo de Sá Caetano, Andredina Gomes Cardoso, Faustino Marques e 

Afonso Manuel Cardoso Pessoa; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

o Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, Vítor Ribeiro Antunes, e a substituta da Presidente 

da Freguesia do Castelo, Sara Raquel Marques Almeida Pereira. ------------------------------------------------------  

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

declarou aberta a reunião eram vinte e uma horas.Verificaram-se também as presenças do Presidente da 
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Câmara Municipal de Sesimbra (CMS), Francisco Manuel Firmino de Jesus, bem como da Vice-Presidente, 

Felícia Maria Cavaleiro da Costa, e dos Vereadores Sérgio Manuel Nobre Marcelino, Américo Manuel 

Machado Gegaloto, Carlos Manuel Vicente Silva, José Henrique Peralta Polido e Francisco José Pereira Luís.

 ---------- A Presidente da AMS cumprimentou todos os presentes e informou em seguida que o Deputado 

João Carlos do Carmo Valente, do GM da CDU, solicitara a sua substituição, tendo sido substituído pelo 

Deputado Alain Monteiro, bem como as Deputadas Luísa Cagica Carvalho e Bertina Duarte do GM do PS, 

que foram substituídas pelos Deputados Faustino Marques e Afonso Pessoa, respetivamente. --------------  

 ---------- Informou em seguida, que a próxima sessão da AM se realizaria no dia 20 de dezembro para 

apreciação das Grandes Opções do Plano (GOP), e iria decorrer nas instalações da Associação de Cultura e 

Recreio-União Trabalhadora Zambujalense (ACRUTZ). ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Informou também que, nos dias 27 e 28 de outubro havia decorrido um encontro internacional no 

Município de Murça sobre a Educação, Herança Cultural e Desenvolvimento, que contou com a presença 

do Presidente da Câmara Municipal de Murça e dos responsáveis pelo projeto: “Raízes da Educação para o 

Futuro”, a Dra. Margarida Louro Felgueiras da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação do Porto. 

 ---------- Acrescentou que foi uma honra, em nome da Assembleia Municipal de Sesimbra, ter participado 

nesse encontro internacional, sobretudo com o projeto: “As Escolas Conde Ferreira – O Marco Histórico da 

Instrução Pública em Portugal”, onde foi possível ceder todo o material sobre a exposição realizada há uns 

anos e onde se tratou de fazer um levantamento a nível nacional dos edifícios das escolas conde ferreira e 

também perceber qual a utilização e existência dos mesmos, já que das 120 escolas já só existiam 91.  --- 

 ---------- Considerava de extrema importância a realização desse levantamento histórico, que foi 

dinamizado pelo Município de Sesimbra. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Em seguida, disse que tinham rececionado 8 documentos para apresentar no Período de Antes da 

Ordem do Dia (PAOD), e informou aos cidadãos presentes que a AM tinha o seu espaço dedicado à 

intervenção dos mesmos que ocorria imediatamente a seguir à finalização do PAOD, contudo, quando o 

PAOD ia muito além daquilo que era regimentalmente definido, essa questão era sempre tida em atenção, 

e caso houvesse a intenção de algum dos munícipes de intervir, seria feita uma interrupção dos trabalhos 

para que estes pudessem colocar as suas questões. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Logo após, declarou aberto o PAOD com a Saudação: “40.º Aniversário do Serviço Nacional de 

Saúde”, que aqui se reproduz: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “O Serviço Nacional de Saúde (SNS) emanou de Abril num momento em que o País saía de uma vida 

difícil de sujeição e de escuridão, cuja maioria da população não conhecia, nem sequer sabia, o que eram 
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cuidados médicos regulares. Num contexto político fortemente influenciado pela Revolução de Abril, a 

criação do SNS transformou as “Caixas”, os dispensários materno-infantis e os hospitais das Misericórdias, 

num serviço integrado, global e para todos. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Constituição da República Portuguesa de 1976, em sintonia, aliás, com o espírito daquela 

madrugada de Abril, não só consagrou o direito à saúde para todos os portugueses, como incluiu este direito 

no elenco dos direitos fundamentais, determinando o seu acesso universal e gratuito, permitindo, assim, 

um avanço sem precedentes no País em matéria de cuidados de saúde. No entanto, com a revisão 

constitucional de 1989, a natureza gratuita do Serviço Nacional de Saúde deu lugar à expressão 

«tendencialmente gratuito.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Ao longo dos anos, as políticas dos sucessivos Governos para a área da Saúde foram marcadas por 

um forte e contínuo desinvestimento orçamental, que levou ao encerramento de serviços e de 

especialidades hospitalares, de extensões e de unidades de cuidados primários de saúde, com particular 

incidência nos territórios do interior do País, aumentando as desigualdades sociais no acesso e na utilização 

de cuidados de saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Também a redução do número de profissionais, o recurso aos contratos de prestação de serviços 

de médicos, enfermeiros, e outros técnicos de saúde e a sua contratação através de empresas de trabalho 

temporário, contribuem para a degradação do SNS. O número de profissionais de saúde no SNS continua a 

ser manifestamente insuficiente, apesar das recentes contratações de médicos e enfermeiros. 

Importa referir também que são vários os estudos quer nacionais quer internacionais, que revelam a 

necessidade de remover os obstáculos financeiros no acesso aos cuidados de saúde no nosso País, de que é 

exemplo o Relatório de Primavera 2017, elaborado pelo Observatório Português dos Sistemas de Saúde, 

que, nas conclusões do capítulo quatro, relativo à equidade nos cuidados de saúde, refere de forma muito 

clara e expressamente que as barreiras no acesso aos cuidados de saúde permanecem em Portugal, 

sobretudo marcadas do ponto de vista socioeconómico. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- Se é verdade que face ao quadro parlamentar que caracterizou a última legislatura foram já 

tomadas algumas medidas, como a reposição de várias isenções, as reduções dos valores das taxas 

moderadoras, e a aprovação da Lei de Bases da Saúde, também é verdade que estas medidas são ainda 

insuficientes, sendo que se torna cada vez mais indispensável proceder a uma aproximação aos preceitos 

constitucionais que elevaram o direito à proteção da saúde como um direito fundamental.------------------- 

 ---------- Por último, também as lutas das populações, das comissões de utentes e dos profissionais de saúde 

em defesa do SNS, contra o encerramento de centros de saúde, maternidades e hospitais, pela colocação 
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de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, que respondam às reais necessidades das 

populações, entre outras, foram determinantes para que hoje possamos assinalar os 40 anos do Serviço 

Nacional de Saúde.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Neste sentido, a Assembleia Municipal de Sesimbra delibera: ----------------------------------------------- 

 ---------- 1. Saudar o 40º aniversário do Serviço Nacional de Saúde; --------------------------------------------------- 

 ---------- 2. Saudar as lutas dos profissionais da área da Saúde, pela dignificação das suas profissões, em 

defesa do SNS e das populações que a ele recorrem; --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 3. Saudar as lutas das populações na defesa do direito constitucional à proteção na Saúde. ------- 

 ---------- Dar conhecimento: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Presidente da República;  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Presidente da Assembleia da República;  -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ministra da Saúde;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Grupos Políticos da Assembleia da República; ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ordem dos Médicos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ordem dos Enfermeiros;  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- CGTP - Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses; ------------------------------------------------ 

 ---------- UGT - União Geral de Trabalhadores.” ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não havendo intenção de nenhum dos presentes de intervir, foi colocada a votação a Saudação: 

“40.º Aniversário do Serviço Nacional de Saúde” que foi aprovada por unanimidade, estando presentes 

23 eleitos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Dando seguimento ao PAOD, a Presidente passou à Moção com o título “NÃO À VIOLÊNCIA: Pela 

eliminação da violência contra as mulheres e da violência em contexto escolar”, E informou que no ano 

letivo 2019/2020, aquando da dinamização do parlamento dos jovens, que envolveria sobretudo jovens do 

ensino secundário, a Assembleia da República iria fazer a abordagem do tema da violência às mulheres e 

no namoro. Esta era uma matéria que envolvia a todos e que exigia respeito, mesmo que indiretamente, 

dizia respeito a todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em seguida, cedeu o uso da palavra ao Deputado Pedro Mesquita que começou por cumprimentar 

todos os presentes e dizer que o GM do PS concordava com a moção porque abordava um tema cuja 

preocupação devia de abranger a todos, contudo, consideravam que a moção podia ter sido dividida em 

duas, de forma a abordar o tema da violência às mulheres e o tema da violência em contexto escolar de 

modo individual e ser possível dar um pouco mais de atenção a cada uma das matérias. Sugeriu que onde 
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se lia: “Saudar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres e exigir…” e também 

onde se lia: “Exigir a disponibilização…”fosse alterada a palavra exigir por um sinónimo mais “suave”. --- 

 ---------- Tomou o uso da palavra a Deputada Paula Rodrigues, que após cumprimentar todos os presentes 

disse que relativamente ao tema da moção, ultimamente tinha vindo a público noticias sobre a violência, 

e que o mês de novembro era marcado por um conjunto de datas que assinalavam essa questão, quer o 

dia 16 de novembro como o Dia Internacional para a Tolerância, quer o dia 20 de novembro que marcava 

os 30 anos da convenção sobre os direitos da criança, e o dia 25 de novembro como o Dia da Eliminação 

da Violência Contra as Mulheres. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que, não obstante do caminho percorrido desde 2007, concordavam com a sugestão 

do GM do PS e sugeriam que relativamente ao primeiro ponto da parte deliberativa da moção, onde se lia:  

“…exigir ao Governo…” se passa-se a ler “…reforçar junto do Governo…”. ------------------------------------------ 

 ---------- Disse que a Moção mencionava também a saudação aos 30 anos da convenção dos direitos da 

criança e que relativamente ao 4º ponto, concordavam com a criação de um mecanismo de disponibilização 

de apoio juridico e psicológico aos docentes e pessoal não docente vítimas de violência e vítimas de 

violência doméstica, incluindo crianças e jovens, fosse ou não em meio escolar. --------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que de facto existia uma plataforma do Ministério da Educação para o efeito e que já 

tinha sido percorrido um grande caminho desde o ano de 2007. ----------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que no ano de 2009 também se havia configurado o estatuto da vítima, nomeadamente na 

proteção e assistência, e não queriam criar nenhum alarme social mas não queriam desvalorizar essas 

situações, números e estatísticas que não faziam qualquer sentido. Tratava-se de situações, pessoas e 

alunos, independentemente do número. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Referiu também que o último mês tinha sido marcado por várias agressões cometidas entre alunos 

e professores e era necessário medidas legislativas que protegessem alunos, docentes, pessoal não 

docente, vítimas de qualquer espécie de violência e também das mulheres. Era preciso uma mudança de 

cultura nas salas de aula e na escola para que os pais e as crianças se sentissem seguros mas que também 

as condições de trabalho fossem cada vez mais salvaguardadas. Os professores e os funcionários tinham 

de se sentir bem na escola, assim como os pais e os alunos. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Lobo da Silva que após cumprimentar todos os presentes 

referiu que o tema da violência no contexto escolar era a primeira vez que era abordada naquela 

assembleia, já o tema da violência doméstica e a violência contra as mulheres já tinha sido abordada várias 

vezes. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Disse que não era só o criar, tinha de se ver em termos de justiça, e a justiça em parte também 

abandonava as crianças muitas vezes. Havia situações em que a justiça falhava redondamente no contexto 

da segurança das crianças que no fundo eram vítimas também de violência, porque quando existia violência 

doméstica entre um casal com filhos, os filhos também eram violentados. ---------------------------------------- 

 ---------- Referiu lamentar que o projeto de lei apresentado pelo BE que prossupunha a atribuição do 

estatuto de vitima às crianças que testemunhassem situações de violência doméstica tivesse chumbado 

com os votos contra do PS, do PCP e do CDS-PP, tendo contado apenas com os votos favoráveis do PSD e 

do BE. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente ao 3º ponto da deliberação da Moção, onde se lia: “…diminuir o rácio de aluno por 

turma…”, disse que o PSD compreendia, mas já todos tinham andado na escola e sabiam que havia turmas 

constituídas com cerca de 25 e 35 alunos e não existia a violência que havia hoje em dia. Não era devido 

ao número de alunos que havia mais violência, mas sim devido aos fatores sociais e económicos, e muitas 

vezes por situações que nem a própria escola conseguia identificar.------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, sugeriu que a Moção fosse também enviada ao Movimento das Mulheres Sociais 

Democratas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio em seguida o Deputado Sérgio Faias que disse que a designação correta da Associação 

de Mulheres Socialistas era Departamento Nacional das Mulheres Socialistas. ----------------------------------- 

 ---------- Em Seguida, Colocada a votação, a Assembleia Municipal Aprovou, por unanimidade, estando 

presentes 23 eleitos, a Moção com o título “NÃO À VIOLÊNCIA: Pela eliminação da violência contra as 

mulheres e da violência em contexto escolar” que a seguir se transcreve: --------------------------------------- 

 ---------- “No próximo dia 20 de novembro celebram-se 30 anos sobre a aprovação pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas da Convenção sobre os Direitos da Criança. Na defesa e proteção da criança. Portugal, 

ratificou-a em 21 de setembro de 1990, um instrumento de defesa incondicional e universal de direitos 

considerados fundamentais para o desenvolvimento integral das crianças e, por conseguinte, essencial para 

o futuro da humanidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Todas crianças têm direito a um ambiente seguro em casa, na escola e na comunidade. Mas nem 

todos têm esse direito garantido, são expostos a diversas formas de violência, muitas vezes nos locais onde 

se deveriam sentir mais seguros, encontram-se desprotegidos e em risco. ----------------------------------------- 

 ---------- Cada vez mais a problemática da violência em contexto escolar está na ordem do dia. Todas as 

formas de violência escolar violam o direito fundamental à educação, onde se enquadram a indisciplina, a 

agressão, o bullying e o ciberbullying, que podem afetar gravemente a saúde e com consequências 
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negativas para toda a vida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Segundo a UNICEF, no Relatório “#Pôr FIM à violência nas escolas” de acordo com dados do Health 

Behaviour in School-aged Children Study - HBSC, 2013/14 que, inclui dados sobre Portugal: 46% dos 

adolescentes dos 13 aos 15 anos afirmam ter sofrido bullying pelo menos uma vez nos dois últimos meses 

e/ou terem estado envolvidos em confrontos físicos pelo menos uma vez no último ano.  --------------------- 

 ---------- Saliente-se o estudo Violência no Namoro 2019, da UMAR, 58% dos jovens que namoram ou já 

namoraram afirmam ter sofrido alguma forma de violência durante o namoro e 67% acham isso natural. 

 ---------- Por outro lado, o envelhecimento da classe docente (segundo, a OCDE em Setembro do ano 

passado, a classe docente portuguesa é uma das mais envelhecidas) e a falta de meios e de preparação das 

escolas para lidar com problemas que extravasam a esfera do ensino. ---------------------------------------------- 

 ---------- Algumas recomendações do Conselho Nacional de Educação, salientam “a necessidade de 

valorização da estabilidade do corpo docente, uma equilibrada diminuição dos alunos por turma, bem como 

de uma formação dos professores que reflita a importância de lhes facultar novos saberes”, para o 

enquadramento de outras medidas que podem potenciar o combate à indisciplina e ao insucesso.  -------- 

 ---------- Por sua vez, a violência doméstica tem na vida de milhares de crianças e jovens um grande impacto, 

podendo tornar estas vítimas em possíveis agressores pelo efeito de uma transmissão intergeracional. A 

violência doméstica é um “fenómeno social grave e complexo”, presente na vida, atual e futura de milhares 

de crianças e jovens. A par da subalternização da mulher, a violência sobre as mulheres na prostituição, 

mas também a violência nos locais de trabalho. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A problemática da violência contra as mulheres não pode ser dissociada da crescente banalização 

da «cultura da violência» que atravessa diversos domínios da sociedade. ------------------------------------------ 

 ---------- O Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, assinalado desde 1981 a 

25 de novembro, e reconhecido pela Organização das Nações Unidas desde 1999 em homenagem a três 

mulheres que foram assassinadas por lutar contra a política de opressão do ditador Rafael Trujillo, na 

República Dominicana, em 1960, pelo que é necessário alertar e sensibilizar cada vez mais, a sociedade para 

os vários casos de violência contra as mulheres. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A violência doméstica é um problema transversal, ocorre em diferentes contextos, 

independentemente de fatores sociais, económicos, culturais, etários, verificando-se uma prevalência de 

vítimas do sexo feminino, bem como uma crescente exposição estatística de vítimas de escalões etários 

mais elevados.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De acordo com as Estatísticas APAV: Relatório Anual de 2018, verifica-se que do total das 9.344 
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pessoas apoiadas, 74,1 % foram vítimas de violência doméstica (6.928), destas, 82,5% eram do sexo 

feminino. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Também o Relatório Anual de Avaliação das Atividades da CPCJ 2018, regista 1661 casos 

diagnosticados de situações de perigo com crianças relacionados com violência doméstica, o que representa 

11,9%. - Segundo dados do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2018, registaram- se 26.483 

participações na tipologia do crime de violência doméstica. Destes, 79% das vítimas são mulheres. Do total 

de inquéritos, 4.613 (14,4%) resultaram em acusação.------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em 2018, foram noticiadas 28 mulheres que morreram em contexto de violência doméstica. Não há 

ainda números oficiais deste ano, no entanto, o jornal público avança que estes sobem para 29. Salientando 

que “de acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR) há pelo menos 23 vítimas do sexo feminino 

(incluindo uma criança) e seis vítimas do sexo masculino “com indícios seguros de morte ocorrida em 

violência doméstica”.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Perante esta realidade não é possível ficar alheio e indiferente, urge uma intervenção o mais 

precoce e eficaz, no sentido de prevenir a violência sob todas as formas, constituindo-se de maior 

importância, educar para o respeito pelo outro, para a tolerância e cidadania.  ---------------------------------- 

 ---------- Assim, tendo em consideração os valores fundamentais da Constituição da República Portuguesa, 

no respeito pelo princípio da igualdade das dimensões da violência, como elemento indissociável da 

efetivação dos seus direitos liberdades e garantias, a Assembleia Municipal de Sesimbra, na sua reunião de 

08 de novembro de 2019, delibera: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- • Saudar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres e reforçar junto do 

governo um combate firme a este flagelo e que dê prioridade ao combate às injustiças e desigualdades 

sociais e entre mulheres e homens; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- • Saudar os 30 anos da Convenção dos Direitos da Criança; ------------------------------------------------- 

 ---------- • Pugnar pelo Reforço da segurança nas escolas, através do aumento do número de funcionários e 

diminuir o rácio de aluno por turma; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- • Criar um mecanismo de disponibilização de apoio jurídico e psicológico aos docentes e pessoal 

não docente vítimas de violência e vítimas de violência doméstica, incluindo crianças e jovens, seja ou não 

em meio escolar;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- • Garantir que as vítimas de violência doméstica não tenham de sair do seu meio social, nem da 

sua casa, assegurando que não sejam duplamente penalizadas; ------------------------------------------------------ 

 ---------- • Manifestar junto do governo a necessidade de criar medidas legais que reforcem a proteção das 
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vítimas de violência, através de condições sociais e económicas que assegurem a autonomia e a 

independência das mulheres vítimas de violência doméstica.  --------------------------------------------------------- 

 ---------- Dar conhecimento a:  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  - Presidente da República; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  - Grupos Parlamentares da Assembleia da República; --------------------------------------------------------- 

 ----------  - Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social;  -------------------------------------------------- 

 ----------  - Ministra da Justiça;  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  - Ministro da Administração Interna;  ------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  - Ministro da Educação;  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  - Ministra da Saúde;  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  - CMS - Câmara Municipal de Sesimbra; -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Juntas e Assembleias de Freguesia do Concelho; -------------------------------------------------------------- 

 ---------- - UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta – Centro de Atendimento de Almada; --------- 

 ---------- - APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vitima;  ----------------------------------------------------------- 

 ---------- - Cooperativa pelo Sonho é que vamos;  --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - MDM – Movimento Democrático de Mulheres; ----------------------------------------------------------------   

 ---------- - Departamento Nacional das Mulheres Socialistas; ------------------------------------------------------------ 

 ---------- - Associação das Mulheres Sociais Democratas; ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- - GNR – Guarda Nacional Republicana; ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - GNR - Escola Segura;  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - CPCJ – Comissão de Proteção de Jovens de Sesimbra; -------------------------------------------------------- 

 ---------- - Agrupamentos de Escolas do Concelho; -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Comunicação Social Local e Regional.” ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Dando continuidade ao PAOD, a Presidente passou à Moção com o título “Pela construção de 

novo posto da GNR na Quinta do Conde” cujo texto se passa a transcrever: ------------------------------------- 

 ---------- “O Concelho de Sesimbra tem uma população residente total de 49.500 habitantes. Composto por 

três freguesias, foi o 5º concelho que mais cresceu, muito devido ao desenvolvimento da Quinta do Conde.

 ----------  Segundo os últimos censos entre os anos de 2001 e 2011, o grupo etário com mais de 65 anos teve 

um crescimento superior a 60%, e corresponde já a 11,7% do total da população desta freguesia. Também 

no grupo etário dos 0-14 anos a população jovem regista 19,9% e de 10,5% dos 15 aos 24 anos.  
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Perante esta realidade, é cada vez mais evidente a necessidade de dar resposta a esta população em 

diversas dimensões, incluindo na área da segurança. -------------------------------------------------------------------- 

 ----------  O Posto da GNR da Quinta do Conde instalado numa habitação adaptada não assegura as 

condições de funcionamento por existirem limitações nas acessibilidades e por se encontrar em degradação. 

Mais de 25.000 habitantes justificam a construção do novo quartel da GNR, para o qual a Camara Municipal 

de Sesimbra já disponibilizou o terreno e ate existe projeto tipo para a sua execução. -------------------------- 

 ---------- Por diversos anos esteve previsto em PIDAC a construção do quartel da GNR na Quinta do Conde. 

Assegurar a segurança dos cidadãos é uma responsabilidade do Estado torna-se assim imprescindível 

investir num equipamento com mais meios para instalar as forças de segurança para que se possua um 

policiamento de proximidade e garanta a segurança dos cidadãos, bem como, para dar condições dignas 

de trabalho aos agentes da autoridade que prestam serviço nesta freguesia. ------------------------------------- 

 ---------- Assim, os eleitos da Assembleia Municipal de Sesimbra, reunidos em sessão extraordinária no dia 8 

de novembro de 2019 deliberam: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 1. Solicitar ao Governo que através do Ministério da Administração Interna que aprove um projeto 

tão breve quanto possível para o terreno destinado a Equipamento de Segurança de acordo com o Plano de 

Urbanização da Quinta do Conde e já em posse da Câmara Municipal de Sesimbra.  ---------------------------- 

 ---------- 2. Solicitar que financie o compromisso já assumido por anteriores governos para a construção do 

novo “Quartel da GNR da Quinta do Conde” que beneficiará de grande Centralidade geográfica quer da Vila 

quer do próprio distrito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Dar conhecimento: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Presidente da República; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Presidente da Assembleia da República; --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Primeiro-Ministro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ministro da Administração Interna; --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Grupos Parlamentares da Assembleia da República; ----------------------------------------------------------- 

 ---------- Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra; ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Juntas e Assembleias de Freguesia do concelho de Sesimbra; ------------------------------------------------ 

 ---------- Comando Distrital da GNR; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Comunicação Social Local e Regional.” -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi cedido o uso da palavra ao Deputado Faustino Marques que começou por cumprimentar todos 

os presentes e dizer que este era um assunto que se arrastava já há vários anos e que o PS tinha vindo a 
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fazer vários esforços e a apoiar várias iniciativas já realizadas. -------------------------------------------------------- 

 ---------- Era óbvio que estavam de acordo com a moção, mas importava referir que no mandato de 2009-

2013 tinham sido feitos vários esforços tendo o próprio inclusive se deslocado a Setúbal com o Presidente 

da Junta de Freguesia da Quinta do Conde e outro membro executivo da CMS para tratar desse assunto e 

também do aumento de efetivos em 10 elementos, o que permitiria manter uma patrulha 24 horas por 

dia.  ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto à questão da construção do posto da GNR, disse que na altura o Comando Distrital havia 

levado em consideração algumas questões abordadas, como a passagem das instalações do posto da GNR 

de Sesimbra da Fortaleza para a CMS. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que o Posto da GNR da Quinta do Conde estava em 3º lugar a nível distrital e em 32º a nível 

nacional no mandato de 2009-2013. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Acrescentou que sabia que tinham havido esforços nesse sentido e que com a entrada da Troika e 

a tomada de posse de outro Governo as condições não haviam permitido que a construção do posto tivesse 

avançado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O PS também tinha vindo a movimentar várias pessoas no sentido da concretização desse objetivo. 

O próprio Ministro da Administração Interna tinha conhecimento disso e também alguns deputados que 

tinham vindo a pressionar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Por fim, disse que tudo fariam para tentar ajudar a resolver essa situação. ----------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Lobo da Silva, que disse que esta era outra situação que já 

tinha “barbas”, assim como a escola secundária da Quinta do Conde, o lar do Centro Comunitário da Quinta 

do Conde e o Edifício da Cercizimbra para grandes dependências. --------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que já depois da Troika e de um novo Governo, existira um mandato de 4 anos de um 

Governo do PS que não havia construído o quartel da GNR. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que se tornava necessário o reforço dos meios humanos e materiais que permitissem 

aumentar efetivamente o policiamento na Quinta do Conde. Apesar do excelente trabalho das forças de 

segurança ao procurarem salvaguardar as pessoas e os seus bens, nem sempre dispunham dos meios 

adequados ao exercício das suas funções. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Alertavam para o estado de degradação das atuais instalações do quartel da Quinta do Conde sem 

condições dignas. Para que os efetivos exercessem as suas funções não podia haver um patrulhamento 

eficiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Consideravam muito relevante o reforço dos meios humanos bem como a construção do novo 
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quartel, permitindo assim dotar aquela freguesia de uma GNR com mais e melhores meios de combate na 

criminalidade que por vezes se fazia sentir. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que no último Governo, os Deputados do PSD eleitos pelo círculo de Setúbal haviam 

questionado o Ministro da Administração Interna para quando estaria prevista a construção do novo posto 

da GNR na Quinta do Conde, e esperavam que houvesse uma resposta em concreto. -------------------------- 

 ---------- Em seguida tomou o uso da palavra o Deputado Rui Rodrigues que referiu que em 2010 foi 

oferecido pela CMS, na altura que esta ainda era presidida pelo Arquiteto Augusto Pólvora, um terreno 

perto da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, e desde então que o processo ficou parado. -------------- 

 ---------- Solicitou em seguida que fosse dado conhecimento da Moção aos Comandos Distritais da GNR. - 

 ---------- Logo após tomou o uso da palavra o Deputado Miguel Ribeiro, que começou por cumprimentar 

todos os presentes e dizer que o GM do MSU iria votar favoravelmente à Moção, pois a segurança dos 

cidadãos era um valor fundamental num Estado de Direito e sempre tinham mantido a postura de valorizar 

as propostas com questões referentes aos cidadãos do concelho. ---------------------------------------------------- 

 ----------  Acrescentou que estavam empenhados em dar apoio e ajudar da forma mais conveniente no 

sentido dos militares da GNR da Quinta do Conde terem efetivamente instalações condignas para 

exercerem a sua profissão e também para defenderem de forma adequada e eficaz uma população que 

era cada vez maior. Quanto mais uma população crescia mais necessidade de segurança tinha. ------------ 

 ---------- Por fim, disse que apoiavam inteiramente a Moção apresentada. ----------------------------------------- 

 ---------- Foi cedido o uso da palavra ao Deputado Vítor Antunes que após cumprimentar todos os 

presentes, referiu que abordavam agora o tema da construção do quartel da GNR, mas podiam estar a falar 

da construção da Escola Secundária, de obras na Escola Michel Giacometti ou do Lar do Centro 

Comunitário, cuja recomendação teve uma aprovação unanime na Assembleia da República. --------------- 

 ---------- Podiam também estar a falar das obras do Centro de Atividades Ocupacionais e Lar Residencial da 

Cercizimbra ou do atendimento que os cidadãos da Quinta do Conde e de Sesimbra tinham nas instalações 

do Registo Civil de Sesimbra, que era uma verdadeira loucura. -------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que constatava com agrado a unanimidade relativamente à construção do quartel da GNR e 

referiu que o que dizia no final da anterior legislatura era que iriam chegar ao fim da legislatura 

“empurrando” a situação sem conseguir resolver nenhum dos problemas. ---------------------------------------- 

 ---------- Tinham consciência que não se podia dar tudo a todos ao mesmo tempo, mas haviam passado 4 

anos e o que verificavam no final era zero. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, referiu novamente que registava com agrado a unanimidade relativamente à reivindicação 
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deste equipamento que certamente seria atingida de igual forma para todos equipamentos que havia 

referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Tomou novamente o uso da palavra o Deputado Lobo da Silva que sugeriu que nos pontos 1 e 2 

da parte deliberativa da moção, onde se lia: “Solicitar ao Governo que através do Ministério…” e “Solicitar 

que financie o compromisso…”, fosse substituída a palavra “solicitar” pela palavra “exigir”. ------------------ 

 ---------- Interveio o Deputado Sérgio Faias que cumprimentou todos os presentes e se desculpou por não 

o ter feito na sua primeira intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, disse que tinha havido um conjunto de afirmações sobre as quais julgava importante 

transmitir algumas notas para refletirem um pouco sobre o que era a Assembleia Municipal e o seu 

relacionamento com o Executivo e o que era a Assembleia da República e o seu relacionamento com o 

Governo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Referiu que quando muitas vezes aprovavam na AMS, por unanimidade, recomendações em que 

consideravam que existia uma intervenção importante e recomendavam à CMS que tomasse uma atitude 

ou que fizesse um investimento, apesar de ser unânime a concordância sobre a importância dessa 

intervenção, naturalmente por alguns motivos, ou porque não estava incluída nas GOP’S desse ano ou não 

estar pensada para os anos seguintes, a mesma não era executada. ------------------------------------------------- 

 ---------- Nesse sentido, quando havia recomendações aprovadas por unanimidade na Assembleia da 

República era normal que não fosse possível ao Governo de concretizá-las. O que acontecia de facto era 

que a Assembleia da República havia conseguido marcar a sua posição, e em função quer da gestão 

financeira do Governo quer em termos de operação e planeamento de outras intervenções, tinham de ser 

tomadas medidas e definidas prioridades, e era para isso que os Governos governavam, para definir um 

conjunto de prioridades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à questão de se exigir tudo e não acontecer nada em Sesimbra, disse que olhando 

neste momento para o conjunto de intervenções que estavam planeadas e algumas já a decorrer no 

concelho, viam que o Governo Central tinha-se “chegado à frente” apoiando um conjunto de intervenções, 

como eram os casos da Escola Rodrigues Soromenho, do Centro de Saúde de Santiago, da Escola Básica da 

Quinta do Conde, do Tribunal de Sesimbra e também colaborando na questão do Cabo de Espichel. ------ 

 ---------- Por fim, disse que hoje estava a ser apresentado um conjunto de moções e recomendações que 

abordavam questões que gostavam de ver concretizadas no concelho e que consideravam importantes, 

porque de facto estavam ali para fazer de voz da população e exigir que as coisas acontecessem, mas o 

facto de a linguagem ser mais ou menos agressiva não significava que o impulso ou a força dada às suas 
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aspirações fosse maior ou menor, e nesse sentido não concordavam com a sugestão de alteração da palavra 

solicitar pela palavra exigir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Interveio o Deputado Pedro Mesquita que referiu ter solicitado à Bancada da CDU, na sua 

intervenção inicial, a substituição da palavra exigir por uma expressão mais adequada, da qual obteve 

concordância, e parecia-lhe que agora, com a sugestão da Bancada do PSD, que havia uma inversão de 

bancadas e que estavam a andar um bocadinho para trás, mas estavam cá para andar para a frente e 

trabalhar por todos os Sesimbrenses independentemente das cores politicas. ----------------------------------- 

 ---------- Referiu que concordavam com a intervenção do Deputado Vítor Antunes no sentido em que era 

necessário uma série de equipamentos e o apoio do Governo Central, era evidente que se tratavam de 

equipamentos necessários e já há muito tempo que se tinham vindo a arrastar, mas também não era menos 

verdade que nos últimos 4 anos tinham estado lá juntos e acreditava que a Bancada da CDU também tivesse 

feito um esforço nesse sentido, mas aparentemente teriam de tentar todos fazer outros esforços para 

conseguirem chegar a bom porto. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra a Deputada Sandra Carvalho que cumprimentou todos os presentes e 

disse que a CDU era a única que ainda não tinha estado no Governo, e quando o PS estava no Governo, o 

PSD queria exigir, mas quando o PSD estava no Governo, o PS queria exigir. Às vezes a palavra exigir era 

considerada violenta e outras vezes não, a verdade era que ambos tinham estado no poder e o Quartel da 

GNR ainda não existia. A responsabilidade não era da CDU, que todas as vezes, independentemente do 

partido político que se encontrava no poder, exigia o equipamento pela extrema necessidade da população 

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

 ---------- Relativamente ao planeamento dos orçamentos e da inclusão do respetivo equipamento nos 

mesmos, referiu que os documentos relativamente a esse assunto já haviam sido apresentados em vários 

momentos do ano, se não houvesse a possibilidade de incluir neste orçamento eventualmente poderia se 

incluir no orçamento seguinte, pois tratava-se de uma necessidade da freguesia que mais havia crescido. 

 ---------- Quanto ao investimento que o PS afirmava fazer nos equipamentos, disse que lhe dava vontade de 

rir porque só faltava ser a autarquia a pagar a totalidade da obra, pois a mesma oferecia o projeto, a 

fiscalização, os espaços exteriores e a disponibilização de técnicos. Se não fosse dessa forma nem uma 

pedra de calçada teriam no concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Acrescentou que todos os equipamentos referidos pela Bancada do PS, à exceção da Escola Básica, 

eram da obrigação do Governo e que as autarquias se disponibilizavam dispondo do próprio orçamento e 

meios para que as coisas pudessem efetivamente acontecer. --------------------------------------------------------- 
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 ---------- A única coisa que interessava à CDU efetivamente era a construção do quartel para a GNR da Quinta 

do Conde, porque aquilo não eram condições para ninguém trabalhar, muito menos profissionais que já 

tinham um horário de trabalho complicado e uma carreira profissional extremamente complicada e pouco 

reconhecida. Já estava na hora de esse equipamento, bem como todos os outros enumerados pelo 

Deputado Vítor Antunes, irem para o concelho mas com o investimento do Governo. ------------------------- 

 ---------- Interveio em seguida o Deputado Rui Rodrigues, que relativamente à sugestão do Deputado Lobo 

da Silva para a alteração da palavra solicitar pela palavra exigir, disse que optariam por manter a palavra 

solicitar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi cedido o uso da palavra ao Presidente da CMS, que começou por cumprimentar todos os 

presentes e dizer que a CMS tinha recebido do Comando Distrital de Setúbal um ofício sobre o posto da 

GNR de Alfariam há cerca de 8 meses, e outro referente ao posto da GNR da Quinta do Conde há cerca de 

6 meses, sobre um conjunto de necessidades de intervenção com uma dimensão elevada. ------------------ 

 ---------- O posto da GNR de Alfarim encontrava-se num edifício arrendado pela CMS e cedido à GNR e o 

posto da Quinta do Conde também pertencia à CM, e o Comando Distrital de Setúbal havia referido que, 

enquanto comodatários, apesar de não existir contrato de comodato, a CMS tinha de fazer as intervenções 

por ser a proprietária dos imóveis. Estavam a falar de intervenções de grande dimensão que ninguém 

colocava em causa que eram necessárias. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Apesar de tudo, o posto de Alfarim tinha aspetos menos deficitários que o posto da Quinta do 

Conde e independentemente de em Alfarim poderem equacionar alguma medida, na Quinta do Conde 

tinham uma urgência que era a necessidade de ter uma nova instalação. Remodelar a atual instalação, em 

função das necessidades, seria quase o mesmo que construir um edifício com aquelas dimensões e 

estariam a remendar aquilo que já não tinha remendo possível. ------------------------------------------------------ 

 ---------- Referiu que a cedência dos edifícios haviam sido feitas no final da década de 80 a exemplo do que 

se fazia hoje em dia, com a diferença de que atualmente se faziam com instrumentos jurídicos que 

suportavam as decisões da Administração Central e da Administração Local. Na altura foi feita a cedência 

face às necessidades que haviam para resolver. --------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Acrescentou que em Alfarim houve uma alteração do edifício já no início da década de 2000. --- 

 ---------- Disse que a questão do novo posto da GNR da Quinta do Conde já havia sido colocada pela CMS e 

que já tinha tido a oportunidade de reunir com o Ministro da Administração Interna no início da anterior 

legislatura e julgava que havia alguma sensibilidade no que dizia respeito a essa matéria e tinha de se 

arranjar uma solução. Poderia não ser a construção de um novo posto ou o financiamento para a 
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construção do mesmo mas tinha de se arranjar uma solução porque neste momento havia um vazio sobre 

quem é que tinha responsabilidade até para executar pequenas obras de conservação. ----------------------- 

 ---------- Do que conheciam pelo País fora e no âmbito da anterior legislatura, era que tinha sido encontrado 

um infindável número de soluções, nomeadamente haver um arrendamento por parte do município das 

instalações que eram privadas e onde posteriormente se havia instalado a GNR, com um contrato assinado 

entre a Secretaria Geral da Administração Interna e os Municípios, ou a cedência dos municípios à GNR 

com o pagamento de uma renda ao município ou também a construção de novos quarteis comparticipados, 

alguns integralmente, outros com alguma percentagem e alguns com o valor fixo.------------------------------ 

 ---------- Referiu que o que a CMS transmitira ao Ministro da Administração Interna que da respetiva parte 

estavam disponíveis para colaborar com o Governo na solução e não o Governo colaborar com o município 

na solução. Referiu também que se tinha encontrado no anterior Governo portas abertas para que o 

município pudesse colaborar, na medida da sua capacidade, na resolução do conjunto de problemas de 

Sesimbra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que era expectável que futuramente se encontrasse uma plataforma de 

entendimento em que o município pudesse colaborar com o Governo, fosse por via da cedência dos 

terrenos, por via da cedência dos projetos, por via do lançamento do concurso ou por outra modalidade. 

 ---------- Tinham de ter em conta que isso tinha reflexos também no orçamento municipal, e também era 

uma realidade incontornável que não se refletia só nos investimentos já referidos que eram da 

responsabilidade da Administração Central, que os valores acordados não eram suficientes para a 

totalidade, e hoje, à data do lançamento dos procedimentos, com as revisões de preço que tinham vindo 

a ter, as percentagens ainda eram inferiores, o que não era diferente das obras comparticipadas pelos 

fundos comunitários. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que a proposta da CMS havia consistido em ceder 3 parcelas de 3 lotes e referiu a existência 

de uma reunião agendada com a Secretária de Estado da anterior legislatura que acabara por não se 

realizar, com o objetivo de ver um conjunto de prioridades definidos por portaria daquilo que eram as 

intervenções nos postos dos municípios, e o posto da GNR da Quinta do Conde não estava nas prioridades 

que tinham sido definidas há 3 ou 4 anos atrás. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Contudo, havia sensibilidade e o Ministro conhecia bem o território.  ------------------------------------ 

 ---------- Por fim, disse que admitia a possibilidade de ser encontrada uma solução e se assim fosse a AMS 

teria conhecimento da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou novamente o uso da palavra o Deputado Lobo da Silva, que disse que certamente não seria 
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por uma palavra que o documento não seria aprovado por unanimidade, pois o mais importante era a 

construção do quartel e não a palavra. Contudo, ficava ali bem esclarecido as intenções de cada força 

política, pois na altura em que o PSD esteve no Governo foi apresentado na AMS um documento em que 

sugeriram que fosse colocada a palavra exigir e o PSD cedeu porque teve em conta a finalidade do 

documento, porém, hoje, alguém estava do outro lado da barricada e dizia que não se devia usar essa 

palavra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que saudava a posição tomada hoje pelo PS, pois ficava muito aquém da intervenção 

que haviam feito no último mandato, ao dizerem que se fosse colocada a palavra exigir provavelmente não 

iria nada para o concelho, o que considerava quase uma posição de força e um condicionamento do sentido 

de voto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Usando novamente da palavra, o Presidente da CMS disse que mesmo em anteriores governos, a 

CMS nunca tinha fechado as portas a soluções que pudessem ser benéficas para a população do Concelho 

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

 ---------- O mais importante era que nestas matérias transversais a todos, pudessem votar por unanimidade. 

 ---------- Em seguida, a Presidente da AMS colocou a votação a Moção com o título “Pela construção de 

novo posto da GNR na Quinta do Conde” que, estando presente 23 eleitos, foi aprovada por unanimidade.

 ---------- A Presidente deu continuidade ao PAOD com a Moção subordinada ao título: “A relevância do Mar 

no desenvolvimento do município de Sesimbra com mais pescado transacionado do País e a importância 

da construção da variante ao Porto de Abrigo” cujo texto se passa a transcrever: ------------------------------ 

 ---------- “Todos os anos, a 16 de novembro, celebra-se o Dia Nacional do Mar. Em Portugal, nesta data, 

decorrem várias iniciativas com o objetivo de mostrar a importância do mar para a economia e para o 

desenvolvimento nacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Recorde-se que a celebração do Dia Nacional do Mar teve origem na "Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar", que entrou em vigor a 16 de novembro de 1994, tendo Portugal ratificado o 

documento em 1997. Esta convenção revelou-se muito importante, pois foi a partir desta que se 

estabeleceram, entre outros, os limites marítimos inerentes à Zona Económica Exclusiva e à Plataforma 

Continental. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sesimbra não foge à regra, e para assinalar a data promove nos dias 15 e 16 de novembro, sexta e 

sábado, duas ações que comprovam a importância do mar no nosso concelho, uma vez que o setor das 

pescas se assume como vital para a economia do município. De realçar que em Sesimbra, o mar dá trabalho 

a centenas de pessoas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ---------- No dia 15, a Biblioteca Municipal recebe o primeiro Encontro Património e Cultura Marítima, onde 

vão ser apresentadas e debatidas várias temáticas entre as quais a arqueologia e a arquitetura naval. Com 

documentação que comprova datas e o registo de acontecimentos os participantes vão atestar a 

importância que a construção naval e os ofícios inerentes à mesma têm na identidade de Sesimbra. Para 

além deste encontro vão decorrer visitas guiadas e mais uma sessão do Sesimbra, Memória e Identidade. 

No sábado, realiza-se no Cineteatro Municipal o Encontro Nacional – Desafiar o Futuro das Pescas. O evento 

organizado pela Câmara Municipal de Sesimbra e pela Mútua dos Pescadores, com o apoio da Docapesca, 

visa promover o mar e a sua importância para o desenvolvimento do município. A Pesca artesanal, as 

condições de trabalho e segurança, ou a valorização da Produção e Infraestruturas são algumas das 

temáticas a abordar na iniciativa, que vai contar com a presença de vários representantes de entidades 

ligadas ao mar e às pescas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Sesimbra é um concelho fortemente ligado ao mar. O Tombo da Vila e seu termo refere-se em 1410 

à dízima a pagar a calafates e a carpinteiros pela construção de barcas. Em 1425, a documentação 

menciona a mata do Zimbral como sendo o local para recolha de madeira para construção das barcas. O 

Foral de D. Manuel, de 1514, relata as isenções de pagamento que os materiais utilizados na construção de 

embarcações estavam sujeitos.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Na continuidade da expressão que esta vila teve no setor das pescas desde tempos seculares, 

Sesimbra continua a ser um dos principais portos de pesca do país. -------------------------------------------------- 

 ---------- Note-se que em 2018, a lota de Sesimbra obteve o primeiro lugar em quantidade de pescado 

transacionado no conjunto das lotas e postos de venda de Portugal continental, com perto de 21,2 mil 

toneladas, mais 4,6 toneladas do que em 2017. Em valor de vendas ficou em terceiro lugar, com 24,8 

milhões de euros, ainda assim, um crescimento de 1,3 milhões comparativamente ao ano anterior. Os dados 

divulgados pelo Ministério do Mar permitem ainda concluir que o pescado transacionado na lota de 

Sesimbra representou cerca de 10,3 do total nacional em termos quantitativos, e 12,2 por cento em valor 

das vendas, o que deixa bem clara a sua importância neste setor. ---------------------------------------------------- 

 ---------- Refira-se ainda que a principal empresa exportadora do concelho na atualidade é uma empresa de 

comercialização de pescado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim, tendo em conta a necessidade de escoamento, quer seja para os mercados internos, quer 

para exportação, destas elevadas quantidades de pescado, requer a disponibilidade de acessos rodoviários 

com condições de operacionalidade e segurança, facto que, desde há muito, não se verifica. ---------------- 

 ---------- É por isso fundamental a construção da variante ao Porto de Abrigo, considerada há vários anos, 
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pelos diferentes executivos municipais e entidades ligadas ao setor das pescas, como uma via essencial para 

o desenvolvimento das atividades marítimas e da economia local. --------------------------------------------------- 

 ---------- É incompreensível a não concretização desta via face à importância da mesma, que está prevista 

desde os anos 80 do século XX, e que irá servir um dos mais importantes portos de pesca do país, responsável 

por um grande movimento de veículos de transporte de pescado que assim são obrigados a atravessar 

zonas predominantemente urbanas, com os constrangimentos ao escoamento de trânsito e à segurança da 

população daí resultantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para além do setor da pesca, de salientar o crescimento da atividade associada à náutica de recreio 

e às empresas de atividades marítimo-turísticas, o qual tem sido impulsionador de um crescente número de 

visitantes e que, consequentemente, geram um aumento do fluxo de viaturas que se deslocam ao porto de 

Sesimbra, ao longo de todo o ano. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por todo o exposto, a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em sessão extraordinária no dia 

08 de novembro de 2019, delibera: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 1 - Manifestar a sua satisfação pela comemoração do Dia Nacional do Mar e celebrar este dia com 

todos os que dele vivem, cuidam e protegem; ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 2 - Exortar o Governo para a construção da variante ao porto de abrigo, obra fundamental para a 

acessibilidade a este equipamento estruturante para o desenvolvimento económico do nosso concelho; - 

 ---------- 3 - Dar conhecimento desta deliberação às seguintes entidades: ------------------------------------------- 

 ---------- Primeiro-ministro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital; ----------------------------------------------------- 

 ---------- Ministro do Planeamento; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ministro das Infraestruturas e da Habitação; --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ministro do Mar; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ministro da Administração Interna; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- APSS - Administração dos Porto de Setúbal e Sesimbra, SA; --------------------------------------------------  

 ---------- Docapesca – Portos e Lotas, SA; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Organizações de produtores, associações de pescadores, transformação e transporte de pescado 

do concelho; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Área Metropolitana de Lisboa; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Câmara Municipal de Sesimbra; -------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Juntas e Assembleias de Freguesia do concelho.----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Comunicação Social Local e Regional.” -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Solicitou o uso da palavra o Deputado Sérgio Faias que referiu que a Bancada do PS no ano passado 

tinha apresentado também uma moção sobre o mesmo tema e que se revia na moção agora apresentada 

que estava reforçada por uma problemática que se tinha vindo a agravar com a questão das acessibilidades 

ao porto de abrigo, principalmente nas últimas semanas desde que haviam iniciado as chuvas. ------------- 

 ---------- Acrescentou que naturalmente estavam de acordo com essa proposta e referiu também que em 

13 de outubro de 2018, a Comissão Politica do Partido Socialista havia aprovado por unanimidade uma 

moção sobre o mesmo tema, que acabou por enviar para o Governo, uma vez que estavam no período 

preparatório do Plano Nacional de Investimentos, para tentar fazer pressão a que houvesse alguma 

intervenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que a moção tinha alguma margem de melhoria, não só em algumas frases como na própria 

estrutura, pois dava a sensação que a moção tinha recebido um conjunto de contributos de várias fontes 

que tinham sido agregados aleatoriamente. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS disse que o facto de serem políticos em regime de voluntariado muitas vezes 

não era compatível com as suas tarefas profissionais e percebia que nem sempre era fácil obter tempo para 

fazer os ajustes necessários para que pudessem ter o documento final adequado, e sugeriu que pudessem 

avançar com as seguintes matérias e posteriormente fazer os acertos das sugestões de alteração 

apresentadas pelo PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio em seguida o Presidente da CMS que informou que tinham uma reunião agendada no 

próximo dia 14 de novembro com o Ministro das Infraestruturas, e também que estavam a utilizar uma 

solução quando havia dificuldade de saída das viaturas do porto, nomeadamente as viaturas de transporte 

de contentores que atravessavam mesmo pelo meio da Vila de Sesimbra, e tiveram de rebaixar para 6 em 

algumas zonas para que isso pudesse acontecer. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que iriam sugerir uma solução conjunta que não poderia ser da variante toda, até porque isso 

não se resolvia no prazo de 1, 2, 3, 4 ou 5 anos, mas pelo menos uma parte, como o troço Porto de Abrigo 

– Zambujal.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse também que se admitia uma solução intermédia, mas havia falta de estudos ainda, que era 

Porto de Abrigo – Sentrão no perfil da variante e eventualmente uma ligação à zona do parque industrial 

do Zambujal, utilizando já parte da via de comunicação existente em terra batida com alguns acertos que 

tivessem em conta as curvas e níveis da via. -------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Referiu que era um problema grave, porque se os carros não saíssem os operadores não teriam 

capacidade de armazenamento e congelação, e os barcos também não poderiam sair para ir à pesca fazer 

os respetivos lanços. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu também que teve a oportunidade de falar com o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 

que, no quadro da Área Metropolitana de Lisboa, estava à frente das prioridades de investimento 

metropolitanos para o horizonte 20/30 e claramente a variante porto de abrigo – Carrasqueira e o nó de 

Negreiros com acesso às principais vias de comunicação, que eram as 2 grandes prioridades. --------------- 

 ---------- Acrescentou que a variante Porto de Abrigo – Carrasqueira já tinha estado na prioridade de 

investimento das Infraestruturas de Portugal mas era um fim de linha, se fossem aplicados os critérios que 

se tinham de aplicar sobre as prioridades de investimento, porque não havia uma rede nacional das 

principais vias de comunicação. Era também um fim de linha porque não ia servir mais do que um 

município, e iria servir essencialmente a operação de um porto. ----------------------------------------------------- 

 ---------- Os critérios e a prioridade remetiam-nos para o fim do caderno. Não havia forma de conseguirem 

resolver esta questão, pois o porto encontrava-se num buraco e as vias eram aquelas que existiam.  ----- 

 ---------- Por fim, disse que essa era uma questão que não devia de ser partidária porque era uma matéria 

estruturante para o Concelho de Sesimbra e para a economia local. ------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS sugeriu que após o PAOD fosse feito um intervalo para se fazer o acerto da 

moção com os contributos apresentados pelo Deputado Sérgio Faias. ---------------------------------------------- 

 ----------  Em seguida, deu continuidade ao PAOD com a Recomendação à Câmara Municipal com o título 

“Habitação para Todos” que se passa a transcrever: --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “O art.º 65º da Constituição Portuguesa advoga o direito a uma habitação digna e enumera as 

responsabilidades do Estado na prossecução desse objetivo. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- No sentido de promover uma habitação digna para todos, a Assembleia Municipal delibera solicitar 

ao executivo camarário que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 1. Apresente um levantamento sobre o número de habitações não condignas existentes no concelho 

onde ainda assim residem munícipes, recorrendo se necessário a verbas do programa 1º Direito. ----------- 

 ---------- 2. Elabore uma Estratégia Local de Habitação. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 3. Concorra aos fundos disponíveis no âmbito do programa: 1.º Direito - Programa de Apoio ao 

Acesso à Habitação, que visa apoiar a promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em 

condições habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do 

acesso a uma habitação adequada.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ---------- Solicitou o uso da palavra o Deputado João Pólvora, que começou por cumprimentar todos os 

presentes e dizer que a recomendação era uma proposta oportuna, positiva e relevante a nível local e 

nacional, e apresentava noções que o executivo devia, após o estudo, implementar. --------------------------- 

 ---------- Disse que a recomendação podia ser um pouco mais específica e referiu que o GM do PS já tinha 

tido a oportunidade de referir alguns dados referentes à habitação no concelho e lembrou que, 

relativamente à Área Metropolitana de Lisboa, eram o 6º concelho em termos de aquisição por m2, o 7º 

concelho em termos de preço de arrendamento e estavam num lugar de destaque nacional no que dizia 

respeito ao poder de arrendamento por m2 dos residentes do concelho. ------------------------------------------ 

 ---------- Em muitas zonas do concelho, a habitação era cara face ao nível de rendimentos da população e 

havia, hoje em dia, muitas temáticas na área da habitação que tinha a ver com a habitação para a classe 

média e habitação para jovens que não estava na proposta. ----------------------------------------------------------- 

 ----------  Contudo, era uma proposta positiva e o PS iria votar favoravelmente. ----------------------------------- 

 ---------- Interveio o Deputado Rui Rodrigues, que disse que a bancada da CDU não se iria opor à 

Recomendação o iriam votar favoravelmente, mas importava salientar que muito do que era proposto na 

recomendação, a CMS tinha vindo a executar, e não era novidade o trabalho feito no município no âmbito 

da habitação a custos controlados e na habitação social. Não era de agora e não era a partir de agora que 

esse trabalho iria começar a ser feito. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que a habitação era de facto um direito previsto na Constituição da República, assim como a 

educação e a saúde. Disse também que gostou de ouvir a intervenção do Deputado João Pólvora. --------- 

 ---------- Concluiu dizendo que era bom que os governos olhassem de outra maneira para as questões que 

estavam plasmadas na Constituição. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Lobo da Silva que disse que o PSD também iria votar 

favoravelmente à recomendação, no entanto não podiam deixar de dizer que a mesma poderia ter sido 

elaborada noutros termos e com mais substancia. ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Acrescentou que, a Constituição da República desde 1976 que consagrava a questão da habitação 

como um direito dos portugueses, e era pena que esse direito, como todos sabiam, não tivesse vindo a ser 

exercido pelo poder central, e o próprio poder central não ter aproveitado até aos dias de hoje o 

conhecimento e a experiência do mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Miguel Ribeiro que começou por cumprimentar todos os 

presentes e dizer que saudavam a recomendação pelo tema introduzido, que era um tema fundamental 

para os cidadãos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Disse que, se a vontade da AMS fosse votar favoravelmente à recomendação, o MSU acompanharia 

esse sentido de voto, no entanto a recomendação podia e devia ser mais enriquecida e mais 

complementada com aquilo que tinha vindo a ser o esforço camarário na área da habitação. --------------- 

 ---------- Era importante que recolhessem mais informação por parte do executivo relativamente ao que 

tinha sido feito e, dessa forma, enriquecer a recomendação. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- Sugeriu que a recomendação baixasse à respetiva comissão, contudo se a AM decidisse votar a 

favor da moção, acompanhariam essa decisão. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio a Presidente da AMS que referiu que o Deputado José Guerra, quando enviou a 

recomendação, teve o cuidado de pedir contributos e opiniões dos diferentes grupos políticos. Referiu 

também que a eficácia do funcionamento da assembleia dependia muito da possibilidade de se fazer os 

contributos atempadamente, e se todos tivessem prestados os seus contributos hoje teriam uma 

recomendação mais enriquecida.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Tomou o uso da palavra o Presidente da CMS, que disse que do ponto de vista da CMS, também 

estava de acordo com o documento, independentemente de ser mais ou menos elaborado. ---------------- 

 ---------- Referiu que existia o levantamento ao nível das habitações e que o mesmo era uma competência 

do Conselho Local de Ação Social (CLAS), com as reservas de informação que estavam associadas. -------- 

 ---------- Disse que a CMS, no momento, estava a elaborar a estratégia local de habitação e que já tinha um 

documento que tinha uma visão no âmbito do diagnóstico social e do plano de ação social com alguns anos, 

mas aquilo que era a estratégia local de habitação prevista no diploma pressupunha um conjunto de outras 

alternativas que não estavam, há época, no diagnóstico social, como o facto de a câmara poder adquirir 

casas ou dar apoio a alguns proprietários para que eles pudessem arrendar as suas habitações. ------------  

 ---------- Referiu que a estratégia local que estava a ser elaborada era uma condição para aceder ao Primeiro 

Direito. Sem a estratégia aprovada não havia a possibilidade de candidatura. ------------------------------------ 

 ---------- Referiu também que em termos de candidaturas à habitação social, no Município de Sesimbra, 

tinham pouco mais de 100 agregados familiares e a maioria deles era da Quinta do Conde, onde existia 

neste momento maior dificuldade porque o parque habitacional do município também era mais reduzido.

 ---------- Dessas candidaturas, cerca de 30% ou 40% é que se enquadravam dentro do que era chamado de 

habitação social, e as restantes entravam num problema de arrendamento comparticipado. ---------------- 

 ---------- O mais dramático, e que resultava da atual legislação, era que tinham um conjunto significativo de 

fogos municipais que eram ocupados por agregados familiares cujo arrendamento já estava fora da 

habitação social e que já eram no limite de uma renda apoiada. ------------------------------------------------------ 
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 ---------- O município tinha alguns arrendamentos em parque habitacional social que chegavam a 400 euros, 

o que não era uma renda social. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que a lei também não previa que mesmo que um agregado familiar que, há época em que 

teve direito à habitação social por questões conjunturais do rendimento do mesmo e se passados 5, 6, 7 

ou 8 anos o seu rendimento triplicasse ou quadruplicasse e ficasse maior que o rendimento de alguns que 

tinham habitação própria permanente, fossem desalojados para dar lugar a uma família com baixos 

rendimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Isso era um problema, porque com a dificuldade que existia hoje no mercado de arrendamento, 

não só em Sesimbra como em toda a AML, não era fácil e ninguém iria abrir mão da habitação social se a 

mesma tivesse em condições, sabendo que no mercado pagaria mais 100 ou 200 euros na melhor das 

hipóteses. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que tinham necessidade de um parque habitacional na Quinta do Conde e também de ter 

uma medida, pois percebiam que a habitação a custos controlados que resultava da lei também não era 

uma solução, porque quando utilizavam o conceito de fixação de pessoas à Vila de Sesimbra e a venda a 

custos controlados, o que acontecia na maioria dos casos era que sempre que havia a possibilidade, por via 

legal, o proprietário que comprava a habitação a valores “simpáticos”, vendia por um valor 2 vezes superior 

e depois comprava uma moradia na Freguesia do Castelo.  ------------------------------------------------------------ 

 ---------- O ideal, no âmbito da fixação à Vila de Sesimbra, e a resolução de problemas de famílias das 

Freguesias do Castelo e de Santiago, era haver um parque para arrendamento apoiado e não para 

arrendamento social, e era isso que estava mais ou menos identificado no âmbito daquilo que seria 

preparado da estratégia local de habitação. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

que a questão da habitação era um pouco mais grave do que o identificado pelo Presidente. Referiu que 

desde há 3 ou 4 anos que acompanhava regularmente a publicação das listas de espera para habitações 

sociais, e havia muitas pessoas que se iam inscrevendo e passado 1 ou 2 anos não voltavam a concorrer. 

Também havia muitas pessoas com o ordenado mínimo, com 2 e 3 filhos, que iam ao banco alimentar e 

que pagavam 200 euros por uma habitação sem grandes condições. ------------------------------------------------ 

 ---------- Isso acontecia em várias zonas e eram situações em que as pessoas não davam a cara. ------------- 

 ---------- Disse que tinha de haver uma ligação entre o serviço social da CMS e a Segurança Social. Disse 

ainda que as cerca de 100 pessoas que vinham na lista de inscrição à habitação social provavelmente não 

correspondia a um décimo do que era necessário na zona de Sesimbra, e por esse motivo solicitavam um 
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estudo mais profundo e mais alargado, não só das pessoas que se inscreviam como das que não se 

inscreviam. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que solicitou contributos à recomendação porque considerava que a mesma poderia ser 

mais elaborada, mas como nenhum dos Grupos Municipais respondeu, era importante que a mesma fosse 

aprovada agora para se fazer ouvir que a AMS e o executivo estavam com vontade de resolver essa 

situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Em seguida, tendo em conta a sugestão do Deputado Miguel Ribeiro sobre baixar a recomendação 

à respetiva comissão, a Presidente perguntou ao proponente, Deputado José Guerra, quais eram as suas 

intenções, e o mesmo respondeu que a recomendação seria votada já porque na próxima sessão da AMS 

não haveria Período de Antes da Ordem do Dia. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio novamente o Presidente da CMS que disse que achava interessante, para aprofundar o 

conhecimento dos membros da AMS, que os mesmos participassem em reuniões do CLAS se isso fosse 

possível, ou então que a Comissão Sociocultural convidasse um conjunto de técnicos do núcleo executivo 

do CLAS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Referiu que o CLAS tinha todas as instituições sociais, incluindo a CMS e Segurança Social do 

concelho, e todas as respostas sociais que existiam no concelho faziam parte do mesmo. -------------------- 

 ---------- Disse que achava difícil que não se tivesse conhecimento de todo o expecto de dificuldades que 

existiam no concelho, e que não iniciavam nem esgotavam na habitação social. A habitação não era um 

totoloto baseado em sorte para não se voltarem a candidatar. A habitação social tinha regras que não eram 

definidas pelo município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Reconhecia que bastava que alguém tivesse um rendimento que não fosse declarado, e mesmo 

que houvesse conhecimento empírico de técnicos das mais diversas áreas das respostas sociais, muito 

injustamente essa pessoa poderia passar à frente de outra. Eram confrontados, até pela população, 

devido à existência de muitas situações dessas. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu a existência de um estudo recente da AML sobre os concelhos onde existia maior índice de 

resposta face à procura. Referiu também que a CMS tinha algumas casas disponíveis para situações 

conjunturais até se arranjar uma solução definitiva, e ainda há pouco tenho tinha feito um protocolo com 

a Cercizimbra que veio a ser devolvido porque não houve, durante um determinado tempo, procura para 

isso. ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu também que a Associação de Beneficência Amizade e Solidariedade (ABAS) era um centro 

de acolhimento em que ninguém entrava sem o parecer do CLAS. A rede existia e estava montada, 
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aconselhava era a AMS a convidar o núcleo executivo do CLAS para que obtivessem o conhecimento dos 

dados e de como funcionava a rede social do concelho. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu ainda que em muitas ocasiões, o município, que era apenas uma parte integrante da rede, 

se substituía, e muito, à Segurança Social.----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente aos cabazes alimentares, disse que, sem prejuízo da autonomia de cada uma das 

instituições que dava essa resposta, era o CLAS, com o parecer da Segurança Social, que encaminhava as 

pessoas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Concluiu dizendo que percebiam que havia sinais de riqueza mas tinham de se reger pelos 

documentos de entrega obrigatórios. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio o Deputado Rui Rodrigues que disse que a CDU já se tinha mostrado disponível para votar 

favoravelmente à recomendação apresentada, mas após ouvir a intervenção do Deputado José Guerra 

ficou com a sensação de que existia algum desconhecimento sobre aquilo que era feito pelos serviços 

sociais e de habitação social. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que havia feito parte de uma instituição caritativa que reunia esporadicamente com os 

serviços de ação social, e os mesmos solicitavam à instituição os dados sobre o número de pessoas que 

apoiavam, o número de pessoas recebiam e quais eram as pessoas que estavam referenciadas na 

instituição, entre outros.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Da mesma forma que o serviço se reunia com a instituição a que estava afeto, também reunia com 

todas as outras, e, face ao desconhecimento apresentado pelo deputado e tendo em conta que toda a AMS 

devia de saber qual era a política da câmara na ação social e na habitação, propunha que o documento não 

baixasse apenas à comissão 3, mas que fosse agendada uma reunião de todas as comissões com os técnicos 

de ação social e habitação da CMS e com a Vereadora Felicia Costa bem como com o executivo do CLAS se 

fosse possível. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente disse que em primeiro lugar teriam de ter a opinião do proponente, pois uma questão 

era a deliberação sobre aquela matéria de acordo com o documento apresentado, outra questão era, 

independentemente do que estava referido na recomendação: “…Elabore uma estratégia local, concorra 

aos fundos comunitários…” que de acordo com a intervenção do Presidente a AM não fazia parte da 

comissão. Portanto, tinham duas hipóteses, a primeira era ter a autorização do proponente para que a 

recomendação baixasse à comissão e daí que se proporcionasse outro convite e estrutura para obterem 

conhecimento, a segunda hipótese era adiar essa matéria para resolução posteriori ao encontro das 

instituições do CLAS com a AMS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Referiu que, independentemente da decisão do proponente, julgava oportuno e enriquecedor visto 

que se tratava de uma matéria estruturante para o concelho, e nessa medida era importantíssimo que 

fosse realizada uma reunião conjunta de todas as comissões com as entidades paras que as mesmas 

demonstrassem, informassem e esclarecessem a realidade e os problemas detetados. ------------------------ 

 ---------- O Deputado José Guerra disse que a questão da reunião da comissão 3 era importante, e a 

proposta apresentada pelo Presidente era muito interessante, porque sabia e conhecia pessoas que viviam 

nas situações que havia descrito na anterior intervenção. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que o apoio à habitação não tinha nada a ver com a questão, tratava-se um pouco do 

sintoma da necessidade de pobreza extrema às vezes também misturado com algum desconhecimento. 

 ---------- Por fim, disse que a recomendação devia de ser deliberada já. --------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS disse que ficava o compromisso de marcar uma reunião conjunta de todas 

as comissões com as várias entidades para que fosse possível ficarem com o conhecimento global sobre 

aquela matéria, e em seguida colocou a votação, a Recomendação à Câmara Municipal com o título 

“Habitação para Todos”, que foi aprovada por unanimidade, estando presentes 23 eleitos. ---------------- 

 ---------- De seguida, cedeu o uso da palavra ao Deputado José Guerra para que fizesse a apresentação da 

Recomendação com o título: “Pela contratação pública e fixação de médicos no SNS”. ---------------------- 

 ---------- O Deputado José Guerra disse que aquela recomendação tinha sido remetida por engano, pois não 

era uma recomendação mas sim uma moção, e tinham de ser feitas algumas alterações ao conteúdo que 

já havia remetido para o Serviço de Apoio à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente sugeriu que fossem feitas as alterações e entregue a nova versão do documento às 

bancadas, e enquanto isso passariam ao documento seguinte. ------------------------------------------------------- 

 ----------  Dando continuidade ao PAOD, passou à Recomendação à Câmara Municipal de Sesimbra 

subordinada ao tema “Pela reavaliação do trânsito na Carrasqueira” que se passa a transcrever: --------- 

 ---------- “A Carrasqueira, zona predominantemente residencial, mereceu da parte da Autarquia, em 2008, 

uma especial atenção no que se refere ao trânsito, através da elaboração de um estudo para uma 

distribuição mais equilibrada do tráfego. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Nesse sentido, foram promovidas alterações nos sentidos de trânsito e estacionamento, 

nomeadamente, na Rua dos Agapantos, com apenas um sentido em parte do seu percurso. ----------------- 

 ---------- A ocorrência de atos de vandalismo na sinalização introduzida, e a entrega de um abaixo-assinado 

contra a proposta apresentada pela Autarquia, determinaram a sua alteração após a realização de uma 

reunião pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Todavia, esta última alteração não mereceu o acordo de todos os moradores que, nos anos 

seguintes, continuaram a manifestar a sua insatisfação através de exposições e cartas de reclamação. --- 

 ---------- Já na memória descritiva do estudo elaborado constava que, pelo seu posicionamento, a 

Carrasqueira detinha características de localidade de atravessamento, tornando-se um ponto de passagem, 

quer por ser a primeira ligação depois do Marco do Grilo com a zona Poente do Concelho, quer em resultado 

da crescente implantação de superfícies comerciais e da recente conclusão das obras sobre a Ribeira da 

Ferraria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Até à concretização de alguma obra de fundo que resolva definitivamente o problema, que passa 

pela construção da variante à EN 378 (Carrasqueira/Porto de Abrigo), a qual permitirá que a Carrasqueira 

assuma a sua vocação maior de zona de tráfego local, cumpre adotar medidas que permitam aliviar 

algumas artérias do intenso tráfego a que estão atualmente sujeitas, e garantir “condições de segurança” 

rodoviária e de circulação de peões aceitáveis, quer a moradores, quer a transeuntes em geral. ------------ 

 ---------- Não podemos esquecer que, de acordo com a já referida memória descritiva, “Os nós são 

geralmente pontos sensíveis pelos conflitos que podem originar, na Carrasqueira quase todos os 

entroncamentos ou cruzamentos têm má visibilidade, situação que ocorre pela existência de raios de 

curvatura muito reduzidos, e agravada pelos muros existentes, obrigando os veículos a entrar na faixa de 

rodagem para poder visualizar a aproximação de outros veículos, o que obrigatoriamente gera insegurança, 

apenas atenuada pelo reduzido volume de tráfego a circular no local”. --------------------------------------------- 

 ---------- Posto isto, para bem dos residentes da Carrasqueira, urge proceder a uma reavaliação da 

problemática global do trânsito na Carrasqueira, tendo em consideração o aumento significativo do tráfego 

nos últimos anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim, a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em 08/11/2019, delibera: ----------------------- 

 ---------- - Recomendar à Câmara Municipal de Sesimbra que proceda à reavaliação da situação do trânsito 

na Carrasqueira.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado João Rodrigues, que após cumprimentar todos os presentes 

disse que a recomendação foi feita na sequência de algumas reclamações de moradores da carrasqueira.

 ---------- Acrescentou que tiveram o cuidado de não apresentar nenhuma proposta concreta de resolução 

do problema, pois não lhes competia fazer a análise do trânsito em termos técnicos, e, por esse motivo, a 

recomendação era feita com base nas reclamações feitas pelos moradores e recomendava que os técnicos 

da CMS encontrassem a melhor forma de resolver esse problema. -------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio o Deputado Paulo Caetano que cumprimentou todos os presentes e disse que o que lhes 
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parecia a partir do texto da recomendação era que, se a solução para esses problemas passava pela 

variante, estavam então a falar de uma solução a médio-longo ou longuíssimo prazo, tendo em conta 

também o troço em questão. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que a chave do texto estava na questão das condições de segurança, e isso sim era algo 

que podia ser resolvido a curtíssimo prazo com algumas medidas que podiam ser de simples 

implementação, até um pouco mais diversificadas em relação às medidas mais habituais, como as lombas, 

que tinham sempre contras para além dos prós. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que, nesta altura, impedir de alguma forma o trânsito que se estabeleceu nestes últimos anos 

pela carrasqueira no sentido nascente-poente naquele eixo era quase impossível. ------------------------------ 

 ---------- Por fim, disse que concordavam com as questões de segurança, se isso fosse mesmo o foco da 

reavaliação valeira a pena insistir nisso. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Foi cedido o uso da palavra ao Deputado Rui Rodrigues que disse que a CDU iria votar 

favoravelmente a essa recomendação porque de facto a Carrasqueira carecia de um estudo de trânsito 

mais detalhado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que muitas das habitações da Carrasqueira eram de 2ª habitação que haviam passado 

agora para 1ª habitação, e de facto havia problemas no estacionamento e em algumas vias também por, 

na sua opinião, falta de civismo, pois muitas casas tinham garagem mas as viaturas eram estacionadas no 

meio da via ou em cima dos passeios. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que o estudo devia ser feito, educando as pessoas para aquilo que devia ser o civismo da 

ocupação da via pública, nomeadamente dos passeios e das estradas. --------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente da AMS referiu que aquela matéria já tinha estado, em tempos, presente na 

Assembleia Municipal, até diretamente com as pessoas que estavam envolvidas aquando da nova 

reorganização do trânsito. Era uma problemática que já tinha envolvido a AM com os habitantes, com o 

Vereador e com a própria CMS.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomando novamente o uso da palavra, o Deputado João Rodrigues disse que iria reforçar o 

referido pelo Deputado Paulo Caetano dizendo que a recomendação era apresentada porque tinham a 

noção de que a variante não estava prevista para “amanhã”, ou seja, a questão não seria colocada se 

soubessem que havia uma variante. O problema era que estavam a falar de uma variante que podia ocorrer 

daqui a 7, 8 ou 10 anos, e a solução tinha de ser reequacionada a curto prazo. ----------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Presidente da CMS, que disse que do ponto de vista da câmara, também 

não via nenhum mal na recomendação e reforçava o que já tinha sido dito. -------------------------------------- 
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 ---------- Referiu que esteve nas reuniões iniciais e nunca se tinha conseguido agradar a toda a gente. A 

solução foi aquela que a maioria entendeu ser a melhor, porque de facto tinha de passar lá o trânsito.--- 

 ---------- Disse que iriam estudar tendo em conta as nuances apresentadas, porque de facto não era 

expectável que a variante no troço Zambujal – Carrasqueira, até porque estavam a falar em centenas de 

solos que tinham de ser expropriados, a não ser que aparecesse alguma “coisa” dos projetos imobiliários 

para essa zona, que criasse umas vias alternativas e descongestionasse o trânsito. ----------------------------- 

 ----------  Em seguida, a Presidente da AMS colocou a votação a Recomendação à Câmara Municipal de 

Sesimbra subordinada ao tema “Pela reavaliação do trânsito na Carrasqueira” que, estando presentes 24 

eleitos, foi aprovada por unanimidade.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Foi dado seguimento ao PAOD com a Recomendação à Câmara Municipal de Sesimbra 

subordinada ao tema “Alojamento Local: Um novo paradigma para o Concelho de Sesimbra”  ------------ 

 ---------- Solicitou o uso da palavra o Deputado Rui Rodrigues que disse que olhando para a recomendação 

constatava algumas preocupações comuns a todos. O alojamento local podia ser um problema e em Lisboa 

tinha vindo a ser um problema. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Referiu que aquela recomendação era muito semelhante àquilo que a CDU tinha feito em Lisboa, 

no entanto Sesimbra tinha características especificas que deveriam de tentar perceber quais eram, 

características de quem comprava, de quem vendia e também do turismo. --------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que o alojamento local de Sesimbra tinha décadas e não era conhecido por esse nome, 

mas toda a gente alugava a sua casinha no verão. Tinham de perceber se algum desse alojamento era do 

tipo do que estava a ser legalizado e normalizado com o pedido à câmara que legalizasse as situações para 

terem algumas garantias ao alugar o alojamento. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sugeriu que a recomendação baixasse à Comissão 4 para ser estudada com a CMS e perceber de 

facto o que a mesma tinha vindo a fazer com o alojamento local e que alojamento local é que existia em 

Sesimbra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que não sabia quais eram os processos que tinham entrado naquele momento a pedir 

alojamento local na câmara, e ao aprovar a recomendação estariam a solicitar a suspensão imediata da 

aprovação desses processos e não sabia se do ponto de vista legal isso seria possível. ------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado João Pólvora que referiu que aquela era uma moção que 

enquadrava o alojamento local à realidade do Século XXI, uma realidade que assenta-se nas plataformas 

digitais e no mobilizado a custos reduzidos dos indivíduos. Uma realidade completamente diferente do que 

tinham há 20 ou 30 anos atrás. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Disse que era uma recomendação que elencava pontos positivos, como a reabilitação de edifícios 

e a reabilitação de centros urbanos, e apontava também alguns pontos negativos, como o aumento de 

preços no mercado de arrendamento e a redução de habitação permanente nos centros históricos. ------ 

 ---------- Relacionava o alojamento local com outros tópicos já referidos, como o preço das habitações que 

também estava relacionado com outras dinâmicas ao nível dos vistos Gold e ao nível do regime de 

residentes não habituais. Também mencionava o normativo que já existia na autarquia, e que na altura 

que foi feito era mais exigente do que a lei existente na altura, e que hoje, face às possibilidades que a lei 

previa, podia ser melhorado e trabalhado. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, disse que a recomendação propunha o estudo da realidade do alojamento local e, após o 

mesmo, a regulamentação de uma atividade económica. Propunha também que durante um determinado 

período, que a lei previa que fosse até 12 meses mas a bancada do PS havia sugerido 8 meses porque lhes 

parecia um período sensato, a entrada do regulamento para que não existisse uma “correria” à inscrição 

no alojamento local, que era o que poderia eventualmente acontecer se se soubesse publicamente que iria 

existir um regulamento que previa a regulação de uma atividade. --------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Lobo da Silva que relativamente à recomendação 

apresentada, disse que o PSD, numa primeira análise, estava de acordo com a mesma, no entanto gostavam 

de saber, relativamente ao ponto 2 e 3 referente à fixação do prazo de 8 meses, se a CMS podia informar 

se, ao ser aprovada a recomendação, colidiria com alguma processo que estivesse em análise na câmara 

ou que tivesse dado entrada mas que não tivesse ainda sido analisado, para que não caíssem numa situação 

de conflito com os que queria efetivamente construir ou recuperar habitações. --------------------------------- 

 ---------- Disse que era evidente que o PSD ao longo dos anos tinha vindo a defender a expressão “ vender 

Sesimbra”, e de facto, Sesimbra não fugia à regra do que se estava a passar no País relativamente ao 

alojamento local, no entanto havia os custos do progresso, e o que o alojamento local levava às cidades e 

às vilas era bastante grande porque as pessoas que habitavam nas suas residências viam-se confrontadas 

com pessoas a entrar e a sair a qualquer hora do dia ou da noite, o que lhes perturbava o descanso. ------ 

 ---------- Disse que estavam de acordo que se fizesse um levantamento porque o tempo das galinhas dos 

ovos de ouro estava a acabar e havia indicadores de que o alojamento local estava a baixar. Referiu em 

seguida uma notícia que indicava que o alojamento local estava a baixar cerca de 11 ou 12 habitações ao 

dia.  ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que percebia que isso vinha dar uma visão diferente da Vila de Sesimbra, de casas que 

estavam desabitadas e degradadas, e com a possibilidade do alojamento local hoje tinham um parque 
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habitacional bastante recuperado. Deviam de ter um certo equilíbrio porque se iam dotar a vila de uma 

certa quantidade de alojamento local e se acontecesse algum azar tinham o problema das casas que iam 

deixar de ter aquela ocupação. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que as pessoas que hoje aderissem ao alojamento local e depois quisessem reverter para a 

modalidade de aluguer mensal, trimestral ou anual, tinham uma penalização bastante grave. Daí, muitas 

das casas de Lisboa que estavam afetas ao alojamento local terem sido alteradas para residência de 

estudantes das faculdades de Lisboa, para não serem penalizados em termos de IRS. -------------------------- 

 ---------- Disse também que votariam favoravelmente àquela recomendação, no entanto gostariam de ouvir 

da parte da CMS se não se iria gerar um problema relativamente à indicação dos 8 meses, e se assim fosse, 

sabia que o PS, como pessoa de bem, conseguiria gerir essa questão. ---------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado José Guerra que disse que de uma forma geral estava de 

acordo com a recomendação, mas tinha duas questões. A primeira era se o Regulamento Municipal do 

Alojamento Local podia distinguir legalmente a pessoa que habitava na casa e que saía durante um ou dois 

meses para casa dos pais ou dos tios, como se fazia antigamente na vila, e a segunda questão era se a 

suspensão durante o período de 8 meses da autorização de novos registos só era legal depois ser aprovada 

a transferência de competências sobre a questão de turismo. --------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra a Deputada Paula Rodrigues que lembrou que na sessão da AMS realizada 

na Quinta do Conde, a propósito das AUGI’S, uma das munícipes que interveio referiu que estava a 

aguardar há meses uma escritura de Ação de Divisão de 

 Coisa Comum. Essa Senhora tinha a ansiedade e a expectativa de legalizar o alojamento local, e por esse 

motivo solicitou que a recomendação apresentada tivesse em conta essas situações. -------------------------- 

 ---------- Cedido o uso da palavra ao Presidente da CMS, este começou por dizer que essa era uma matéria 

sensível, e, não discordando do princípio enunciado na recomendação, não podiam aplicar a mesma 

medida que se aplicava em Lisboa ou no Porto àquilo que era a realidade de Sesimbra. ----------------------- 

 ---------- Acreditava que devia de ser residual a existir o número de alojamentos locais que não fossem 

licenciados.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que uma das grandes virtudes do diploma de 2014 era o facto de grande parte daquilo que 

eram as operações ilegais de alojamento poderem ser legalizadas, e também facilitar, com critérios muito 

reduzidos, licenciar uma unidade de alojamento local. Devido a essa virtude, haviam obtido um 

crescimento da dinâmica do turismo a nível nacional. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que apesar de a recomendação referir um aumento de 400 para 600 alojamentos locais do 
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ano de 2014 para 2016, se recuassem 10 anos teriam apenas 10 alojamentos locais licenciados, e neste 

momento existiam cerca de 800. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse também que um licenciamento era uma comunicação prévia que obrigava a uma vistoria do 

município, mas que a partir do momento em que era comunicado e registado com todos os critérios e 

documentação entregue na plataforma do Turismo de Portugal, estava habilitado ao exercício da atividade. 

Depois, a vistoria do município é que podia determinar que aquela atividade tivesse de ser ou não cessada.

 ---------- Era verdade que nesse conceito de alojamento local cabia tudo o que não era as unidades 

hoteleiras convencionais, como os hotéis, parques de campismo, aldeamentos turísticos e apartamentos 

turísticos, incluindo apartamentos, moradias, estabelecimento de hospedagem que já obrigava a critérios 

mais rígidos, e até a figura do hostel. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sesimbra tinha, entre as duas realidades de alojamento local e unidades hoteleiras convencionais, 

cerca de 3.500 camas disponíveis, o que, segundo um estudo que tinha há anos, era manifestamente 

insuficiente para a realidade e procura turística do Concelho de Sesimbra.  --------------------------------------- 

 ---------- Essa era uma realidade que apontava para a necessidade de camas que, há época, sem a figura do 

alojamento local prevista na lei de 2014, apontava para a figura daquilo que eram as unidades hoteleiras, 

fossem aldeamentos turísticos, apartamentos turísticos ou hotéis, mas que era insuficiente, até porque o 

objetivo ligado à estratégia turística era a fixação por um maior período de tempo do turista, e se não 

tivessem capacidade de os ter por falta de camas, com certeza que eles iriam procurar nas zonas onde 

existissem camas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse que a facilidade de cessação de atividade era muito rápida. Era verdade que tinham vindo a 

verificar, particularmente, a partir do início do verão, um decréscimo do volume de crescimento, e nesse 

espectro cabia o apartamento normal regular, como uma moradia que podia ser construída efetivamente 

para essa função, como também um estabelecimento de hospedagem. -------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que do ponto de vista de qualquer operador ou promotor hoteleiro ou turístico, a não ser 

que estivesse uma operação montada na proximidade com um conjunto de imóveis que lhe permitisse 

fazer uma escala naquilo que era o alojamento, ninguém ia fazer um hotel. -------------------------------------- 

 ---------- Referiu que iria iniciar uma obra de um hotel de 4 estrelas com 29 quartos, mas era curto para o 

promotor, por isso é que provavelmente tinha uma operação próxima com mais quartos. -------------------- 

 ---------- O problema que se colocava era que com a dinâmica do turismo, a procura e a especulação que 

existia, vinha também implicar naquilo que era o mercado de arrendamento que era essencial existir, que 

não era só problema de Sesimbra, mas também de Lisboa, Almada e da Amadora inclusive, onde o valor da 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 26  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 34 de 77 

 

 

habitação estava mais caro do que em Sesimbra. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu também que o ideal era que houvesse reabilitação, que era um fator fantástico nesse 

contexto e na emancipação do alojamento local, mas não se podiam esquecer que se não houvesse o 

alojamento local atual, do ponto de vista económico o Concelho de Sesimbra estaria bem pior.  ----------- 

 ---------- Disse que no ano de 2018 tinha existido um decréscimo de cerca de 3% nas unidades convencionais, 

que decresceu em termos de dormidas mas cresceu em termos de volume de negócios, ou seja, o revenue 

per available room (REVPAR) havia aumentado, que era o que interessava para os hotéis, ter menos quartos 

ocupados e maior número de noites. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que o ideal, no quadro do que era o crescimento e emancipação de um município, de um 

território, e neste caso, de uma vila, era que a reabilitação fosse para primeira habitação, e claro que, num 

segundo espectro, que houvesse reabilitação para arrendamento para os que se quisessem fixar. --------- 

 ---------- Havia ainda um terceiro patamar que era o alojamento local ou a dinâmica turística e um quarto 

que era a segunda habitação. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que a dinâmica do alojamento local podia ser muito conjuntural, pois não era a mesma coisa 

ter um apartamento ou uma moradia que hoje fosse um alojamento local e no dia seguinte a conjuntura 

do turismo, se tivesse uma quebra, rapidamente se podia adaptar para um arrendamento ou venda de 

primeira ou segunda habitação, já numa unidade turística não era possível fazer isso. ------------------------- 

 ---------- Referiu que concordava com os dois primeiros pontos referidos na recomendação, mas tinha 

reservas relativamente ao terceiro referente à suspensão, porque tinham no Concelho de Sesimbra 

unidades que foram construídas com a figura encaixada no alojamento local que tinham qualidade e que 

não eram mais baratos, porque o alojamento local não era mais barato. ------------------------------------------- 

 ----------  Referiu que, numa visão empírica, podia dizer que era ótimo que tivessem moradias e 

estabelecimentos de hospedagem, que os critérios eram mais firmes, e que provavelmente apartamentos 

ou quartos não entrassem nessa lógica porque estavam mais suscetíveis de poder funcionar no mercado 

de arrendamento, mas neste momento não era possível reverter o que existia. --------------------------------- 

 ----------  Era provável e possível enquadrar no regulamento e encontrar alguma solução que potenciasse os 

alojamentos locais com alguma qualidade, e isso não dependia só de um regulamento. Mas, ao 

suspenderem não era possível suspender parcialmente, ou seja, podiam fazer uma suspensão daquilo que 

era a comunicação prévia da possibilidade de exercício da atividade, que podia ser em determinada área 

territorial mas não podia ser por modalidade. Não podia dizer que os apartamentos não podiam ser 

licenciados como atividade de alojamento local, tinha que dizer que naquele território não podia ser 
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licenciada até haver o regulamento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  Havia uma realidade hoje que era mais grave e que tinha de ser também objeto de análise por 

parte do município, que era os apartamentos turísticos. Os apartamentos turísticos em termos de 

rotatividade, até porque antigamente havia a regra dos 50% que podiam ser alienados, e hoje todos podiam 

ser alienados, e de acordo com aquilo que era o conceito previsto na lei de apartamento turístico só podiam 

ter uma portaria e um contador único, mas é claro que lá dentro faziam a sua gestão, mas o que acontecia 

muitas vezes era que era segunda habitação e não havia rotatividade nenhuma. -------------------------------- 

 ---------- Muitas vezes, edifícios ou frações de edifícios ficavam fechados ao longo do ano e eram utilizadas 

pelos seus proprietários quando vinham de férias, não havendo rotatividade. ------------------------------------ 

 ---------- Referiu que a construção dos empreendimentos turísticos, onde se incluía os apartamentos 

turísticos de 30%, tinham benefícios nas taxas municipais. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que, numa perspetiva pessoal, se lhe perguntassem se era preferível um alojamento local de 

estabelecimento de hospedagem ou uns apartamentos turísticos, hoje teria dúvidas em responder. ------ 

 ---------- Disse também que era preciso perceber os dados económicos daquilo que representava o 

alojamento local no Concelho de Sesimbra. O Turismo de Portugal não tinha ainda dados suficientes sobre 

a ocupação do alojamento local, mas do ponto de vista de volume de negócios do concelho era possível ter 

uma perspetiva. Já tinham os dados de 2016 e 2017 e em janeiro de 2020 iam ter os dados referentes a 

2018. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que tinha de ser feita uma análise mais cuidada, não podia ser a simplicidade da 

diabolização do alojamento local, até porque havia muitas empresas no negócio do alojamento local, mas 

também havia muito negócio familiar de alojamento local no Concelho de Sesimbra e essas não podiam 

ser passiveis de se colocar em regulamento, porque ao abrigo do atual diploma, podiam abrir atividade 

amanhã e quando a câmara fosse fazer a vistoria já podia ter cessado a atividade. ------------------------------ 

 ----------  Por fim, disse que muita gente fazia investimentos de reabilitação e, se cessassem a atividade 

amanhã e se o imóvel tivesse mais-valias do ponto de vista daquilo que era a sua avaliação patrimonial, ia 

ter de ser pago pela pessoa que fez o investimento porque era considerado um investimento no âmbito do 

alojamento local, o que fazia com que muitas vezes as pessoas não cessassem a atividade e tivessem 

também algumas preocupações em abrir ou não a atividade. --------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Sérgio Faias que disse que a recomendação referia os pontos 

positivos que o alojamento local trazia, portanto não se pretendia diabolizar o alojamento local porque 

este tinha várias virtudes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Apesar de, neste momento, ser um pouco empírico, era importante fazer-se o estudo para se 

avaliar as mais-valias que o alojamento trazia, como a reabilitação urbana que era necessária, e, na 

perspetiva do que era o desenvolvimento do concelho, ligar também um pouco com a urgência da revisão 

do Plano Estratégico do Turismo, porque da perspetiva do desenvolvimento do turismo, o alojamento local 

até estava mais alinhado com aquilo que consideravam que devia ser o desenvolvimento a médio-longo 

prazo do turismo no concelho, portanto um turismo mais baseado na atividade local, na economia local, 

mais sustentável e que acabasse por desenvolver mais emprego e melhor qualidade de vida para a 

população. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que o turismo de quem ia para o alojamento local normalmente acabava por ser de quem 

iria tirar mais partido daquilo que eram os valores ambientais e patrimoniais do concelho, do que aquilo 

que eram as grandes massas que poderiam ir noutro tipo de infraestruturas de apoio ao turismo. --------- 

 ---------- Concluiu dizendo que, havia a questão muito positiva do que tinha vindo a ser a perspetiva histórica 

do alojamento local no concelho e do que iria ser também no futuro, no entanto, porque existiam alguns 

nichos no concelho onde esse alojamento estava a fazer com que houvesse algum despovoamento ou 

alguma dificuldade, consideravam que podiam pôr em causa o direito da habitação em alguns desses 

nichos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Usou da palavra o Deputado João Pólvora que começou por explicar que, no domínio económico, 

esta era uma atividade económica que carecia de regulamentação e que estava em torno de um dos 

conflitos básicos que tinha a economia, como era também por exemplo, o conflito entre os táxis e a Uber, 

que era um conflito básico entre novos desenvolvimentos que surgiam versus a estabilidade do sistema 

económico que já estava montado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tinham simplesmente de regular uma atividade económica, e neste caso essa regulamentação era 

feita ao nível local, e efetivamente que depois essa regulação teria opções políticas para um território, 

assim como já tinham sido ali manifestado um conjunto de preocupações relativamente às opções políticas 

para o território, especificamente para a Vila de Sesimbra. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- No que dizia respeito à primeira preocupação manifestada pela CDU, disse que o executivo podia 

muito bem tê-la em conta na elaboração do regulamento e poderiam avançar para a votação. ------------- 

 ---------- Acrescentou que compreendiam a questão levantada por várias bancadas sobre se o ultimo ponto 

referido na recomendação seria legal, mas acreditava que era claro para todos que essa questão era legal, 

até porque outras autarquias já o haviam feito, o mais difícil seria ver de que forma seria feito e as 

consequências, como o Presidente havia referido, que teria uma vez que carecia de um conjunto de 
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avaliações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A preocupação do PS relativamente a esse ponto era a correria que depois haveria ao alojamento 

local, mas gostariam de encontrar uma solução em conjunto, e parecia-lhe que a solução que poderiam 

encontrar, se fosse possível, era que de alguma forma o executivo se pudesse comprometer em tornar o 

regulamento numa prioridade e também que o pudessem validar no final do atual mandato. --------------- 

 ----------  Se houvesse o compromisso por parte do executivo de num prazo razoável conseguirem ter esse 

documento elaborado e posteriormente aprovado na AMS, estariam disponíveis em retirar o ultimo 

parágrafo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  O Deputado Rui Rodrigues disse que de facto essas preocupações eram comuns a todos os 

sesimbrenses e a todos os residentes do concelho, mas continuavam na dúvida sobre a suspensão dos 8 

meses, e, face às explicações do Sr. Presidente, propunham, para poderem votar favoravelmente, que fosse 

retirado o ponto n.º 3 da parte deliberativa, e, ao aprovar a moção poderiam exigir à câmara que desse 

uma resposta célere a esse assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Propôs também que, onde se lia: “Assim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõe…” se 

lê-se: “Assim, a Assembleia Municipal de Sesimbra, propõe…”. -------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado João Pólvora disse que concordavam com as sugestões apresentadas pela Bancada da 

CDU. ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomando novamente o uso da palavra, o Presidente da CMS disse que a CMS podia legalmente 

suspender por áreas, por territórios de todo o concelho, por freguesia e por bairros. Tinha de entregar o 

polígono de contenção daquilo que era a área de licenciamento da atividade, mas tinha dúvidas 

relativamente ao facto de pedirem um estudo para fazer um regulamento e terem logo no pedido de 

estudo e no pedido de regulamento a dizer que em determinada área não podia ser feito nada, pois 

estariam a inferir que havia ali uma dificuldade ou um problema quando, nesse momento, não tinham 

condições de dizer se efetivamente havia problema. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que no parecer juridico não havia forma, mesmo que a opção fosse suspender, de 

suspender parcialmente por tipo de alojamento local, ou seja, era uma contenção territorial e não ao tipo 

de alojamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto à questão dos 8 meses, disse que não podia dizer que o regulamento passaria para primeira 

prioridade, pois tinham outros regulamentos de primeira prioridade, entre os quais o Regulamento do 

Plano Diretor Municipal (PDM) e também os das AUGIS 1, 2 e 3 na Lagoa de Albufeira que estavam 

atrasados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 26  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 38 de 77 

 

 

 ---------- Acrescentou que considerava 8 meses um prazo razoável, mas mais importante do que o 

regulamento era efetivamente que a CMS e a AMS olhassem para aquilo que era o levantamento, porque 

era a partir desse levantamento e dos dados associados ao mesmo que se podia definir politicamente como 

iria funcionar o regulamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Tomou o uso da palavra o Deputado Paulo Caetano que disse que uma das justificações para 

retirar aquele ponto tinha sido a chamada de atenção feita pela Deputada Paula Rodrigues sobre a situação 

da Quinta do Conde, da munícipe que estava há imenso tempo à espera da resolução de um processo que 

não tinha nada a ver com alojamento local.--------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Colocada à votação, foi aprovada por unanimidade, estando presentes 24 eleitos, a 

Recomendação à Câmara Municipal de Sesimbra subordinada ao tema “Alojamento Local: Um novo 

paradigma para o Concelho de Sesimbra”, ficando com a seguinte redação: ------------------------------------- 

 ---------- O Alojamento Local consiste na prestação de serviços de alojamento temporário a turistas mediante 

uma remuneração e está diretamente relacionado com as novas dinâmicas no sector do turismo assentes 

na digitalização e mobilidade de indivíduos a custos reduzidos. ------------------------------------------------------- 

 ---------- O Alojamento Local tem consequências positivas e negativas no desenvolvimento económico de um 

território. Por um lado, tem permitido acomodar o crescimento do turismo, proporcionado a rentabilização 

de ativos imobiliários, permitido a reabilitação de centros urbanos e de inúmeros fogos devolutos. Por outro, 

esta atividade contribui para a redução da oferta de imóveis para arrendamento de habitação permanente, 

aumento dos preços de arrendamento, redução de residentes, descaracterização de centros históricos e 

colocando em causa a tranquilidade e descanso de moradores.  ------------------------------------------------------ 

 ---------- Associado ao forte crescimento do Turismo em Portugal, o alojamento local tem florescido nos 

últimos anos, tendo evoluído de 14 mil registos em 2014 para mais de 77 mil em 2018. No concelho de 

Sesimbra, o alojamento local evoluiu de 45 unidades, equivalentes a 141 camas, no início de 2014, para 652 

unidades no fim de 2018, equivalendo a 2344 camas. Em 2019 surgiram no concelho 173 unidades, 

equivalendo a 628 novas camas. Na freguesia de Santiago encontram-se registados 467 unidades do total 

de alojamento locais à data de 27 outubro de 2019, segundo o RNAL, equivalendo a 1350 camas. Isto é, 

56% do número total de alojamentos locais e 45% do número total de camas.------------------------------------ 

 ---------- A alteração legislativa do regime de autorização da exploração dos estabelecimentos de 

alojamento local, promovida pela Lei n.º 62/2018, de 22 de agosto, que alterou o Decreto-Lei n.º 128/2014, 

de 29 de agosto, veio atribuir novas competências aos órgãos municipais, nomeadamente para preservar 

a realidade social dos bairros e lugares. O novo regime do alojamento local, estabelece, em particular, a 
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possibilidade de, mediante regulamento municipal, serem delimitadas áreas de contenção, fixando regras 

para a instalação de estabelecimentos de alojamento local e impondo limites ao número de 

estabelecimentos que se admitem naqueles territórios, e ainda a possibilidade de suspender, por um 

máximo de um ano e até à entrada em vigor do referido regulamento a autorização de novos registos em 

áreas especificamente delimitadas, para evitar comprometer a eficácia da introdução de um regulamento.

 ---------- Atualmente o normativo vigente no concelho acerca do alojamento local encontra-se materializado 

num conjunto de requisitos de instalação e funcionamento dos estabelecimentos de hospedagem, aprovado 

em reunião de 18 de julho de 2012, e através da especificação de serviço ES 111 do sistema de qualidade. 

Assim, as novas competências atribuídas aos órgãos municipais neste âmbito encontram-se por explorar e 

implementar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Paralelamente ao crescimento do alojamento local, verifica-se no país e no concelho um continuo 

aumento dos preços de habitação para aquisição e arrendamento devido ao período de baixas taxas de juro 

e à forte procura originada em regimes como o dos vistos gold ou o estatuto de residentes não habituais. 

 ---------- Assim, a Assembleia Municipal de Sesimbra recomenda ao Executivo Municipal: ---------------------- 

 ---------- • A realização de um estudo acerca da pressão do alojamento local em cada freguesia do concelho 

e em particular na freguesia de Santiago; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- • A criação de um regulamento municipal de alojamento local que preserve a realidade social dos 

bairros e lugares, criando áreas de contenção por freguesia, no todo ou em parte, atualize as regras para a 

instalação de estabelecimentos de alojamento local e que imponha limites ao número de estabelecimentos 

que se admitem naqueles territórios no prazo de 8 meses.-------------------------------------------------------------- 

 ---------- Dar conhecimento à Câmara Municipal de Sesimbra, Juntas de Freguesia do concelho, Associação 

de Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal e órgãos de comunicação social local e regional.” ------------- 

 ---------- O BE apresentou a seguinte declaração de voto: ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- “NA RECOMENDAÇÃO PROPOSTA PELO PS SOBRE ALOJAMENTO LOCAL ---------------------------------  

 ---------- Votei favoravelmente a Recomendação apresentada pelo PS “Alojamento local: Um Novo 

Paradigma para o Concelho de Sesimbra”, mas pretendo ressalvar com esta declaração que considerei 

errada a retirada do texto originalmente proposto do seguinte ponto: ----------------------------------------------  

 ---------- “A suspensão durante o período de 8 meses da autorização de novos registos na freguesia de 

Santiago, de forma a não comprometer a eficácia da entrada do novo regulamento”. -------------------------  

 ---------- 14/11/19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- José Guerra ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Bloco de Esquerda de Sesimbra” -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente informou em seguida que iriam retomar a discussão sobre a Moção com o título “Pela 

contratação pública e fixação de médicos no SNS”, com as alterações já feitas pelo proponente, e sugeriu 

ao Deputado José Guerra que o terceiro parágrafo, onde se lia: “ solicitamos a contratação urgente de 

médicos…”, passa-se para o primeiro ponto da parte deliberativa da moção.  ------------------------------------ 

 ---------- Foi cedido o uso da palavra à Deputada Andredina Cardoso, que cumprimentou todos os presentes 

e disse que tendo em conta o conteúdo e a análise mais profunda que o assunto merecia, entendiam que 

seria melhor que o documento baixasse à respetiva comissão para ser analisado e ver de que forma este 

se poderia tornar mais consensual.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente referiu que essa decisão ficaria a cargo do Deputado José Guerra, e informou que na 

próxima sessão da AMS, que se realizaria no dia 20 de dezembro, não deveria de haver PAOD porque o 

POD contemplaria as Grandes Opções do Plano (GOP’s), o que significava que provavelmente o documento 

só seria deliberado posteriormente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Interveio o Deputado Lobo da Silva que referiu que quando entrou para a sessão da AMS, ia com 

o propósito de fazer uma intervenção diferente àquela que iria agora fazer, mas não podia deixar de dizer 

que quando recebeu o documento, o mesmo parecia-lhe mais uma declaração de uma “virgem ofendida”, 

pois parecia-lhe que alguém tinha aterrado esta semana no País e que se havia deparado com falta de 

médicos, com falta de hospitais e com falta de unidades de saúde. --------------------------------------------------   

 ---------- Em seguida, dirigindo-se ao Deputado José Guerra, perguntou se o deputado não tinha estado na 

AMS durante os últimos 4 anos, e se o BE não havia viabilizado 4 Orçamentos de Estado, e se sim porque é 

que não haviam exigido o que estava referido na moção. --------------------------------------------------------------- 

 ---------- A moção não deixava de ter uma certa razão, de facto o Serviço Nacional de Saúde (SNS) estava 

uma lástima, mas o BE tinha culpa porque haviam viabilizado os Governos do PS.  ------------------------------ 

 ---------- De seguida, fez a seguinte intervenção: --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Governo falha todos os dias para com os cidadãos mais vulneráveis. ------------------------------------  

 ---------- Quem não vai ao terreno, quem não fala com os doentes, quem não ouve os profissionais, nunca 

poderá ter noção das dificuldades dos cidadãos, nem de como governar adequadamente o país. -----------  

 ---------- O Ministro das Finanças afirmou que hoje há um investimento de mais 1600 milhões de euros por 

ano no Serviço Nacional de Saúde do que com o Governo anterior. Disse ainda que «são mais 11.800 

profissionais na saúde, o que representa um aumento da despesa com pessoal de 25%.» Pergunto: Se há 

mais dinheiro e mais profissionais, porque é o Serviço Nacional de Saúde está pior? Porque é que os hospitais 
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dizem que têm menos profissionais disponíveis do que em 2015? Porque é que todos os indicadores da 

saúde do país demonstram a degradação da qualidade dos cuidados de saúde em Portugal? Porque é que 

os doentes esperam cada vez mais tempo por uma consulta, uma cirurgia ou um exame? Só pode haver 

uma resposta. Se há mais dinheiro, e mais profissionais e o SNS continua a degradar-se a olhos visto, então 

só pode ter falhado uma coisa: falhou o Governo. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O executivo falhou ao cativar os orçamentos na saúde e ao desinvestir no Serviço Nacional de 

Saúde. “Ao longo destes quatro anos, foram prometendo investimentos em áreas necessitadas. E nos 

orçamentos de Estado, um após outro, aprovados sempre com o apoio entusiástico do Bloco e PCP, foram 

incluindo verbas para esse investimento. Mas ano após ano, quando depois olhamos para a execução desses 

mesmos orçamentos, percebemos que a regra foi a do não investimento, ficando a execução das verbas 

sistematicamente abaixo dos 50%. Mais, prometeu o governo que iria investir em novos equipamentos 

hospitalares e na modernização de outros. Nem uma coisa nem outra. Não aconteceu nada. Que o digam 

as populações do Algarve, do Alentejo, do Seixal, de Lisboa, de Coimbra ou de Viseu. Em 4 anos, depois de 

tantas promessas, nem um novo hospital saiu do papel. É caso para o Governo dizer: olhem para o que o 

Governo orçamenta, mas não olhem para o que o Governo faz.-------------------------------------------------------  

 ---------- O governo falhou ao não perceber que os profissionais de saúde são o pilar estruturante da 

qualidade do SNS. “Destratados ao longo destes quatro anos, dos médicos aos enfermeiros, dos 

farmacêuticos aos técnicos de saúde, todos estão revoltados pelas sucessivas faltas de consideração de que 

têm sido alvo. Não há memória de tantas greves e de tamanha tensão social no serviço público de saúde. E 

2019 já promete bater todos os recordes. Trata-se de um Governo que não aposta nos seus profissionais 

nem faz qualquer planeamento das suas necessidades “estamos perante um Governo que falhou na saúde 

porque é um Governo que falhou às pessoas. Falhou o Governo na essência da sua missão porque falha 

todos os dias para com os cidadãos mais vulneráveis e em maior sofrimento no nosso país. As pessoas que 

dependem do serviço público de saúde e não têm outros recursos, nada podem fazer mais senão esperar. E 

esperar. E esperar. E desesperar perante um SNS que não responde às suas necessidades mais básicas. --   

 ---------- Perante esta atuação do executivo, acusamos o Ministro das Finanças de gerir “as finanças do 

Serviço Nacional da Saúde, sentado atrás do seu computador, agarrado à folha Excel. Portanto, hoje 

compreende-se melhor porque falhou o Governo de forma clamorosa na saúde: quem não vai ao terreno, 

quem não fala com os doentes, quem não ouve os profissionais, nunca poderá ter noção das dificuldades 

dos cidadãos, nem de como governar adequadamente o país. ---------------------------------------------------------  
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 ---------- Precisamos de investir mais e melhor na saúde. Precisamos de um Governo que atribua um médico 

de família para todos os Portugueses. Precisamos de um Governo que assegure que todas as consultas, 

todas as cirurgias e todos os exames complementares, sejam realizados a tempo e horas, não ultrapassando 

os limites clinicamente aceitáveis. Precisamos de um Governo comprometido a investir significativamente 

mais e melhor nas políticas de saúde pública, sem as quais não iremos conseguir reduzir a carga da doença 

no nosso país. Precisamos de um Governo que aposte na promoção da saúde e do bem-estar das pessoas e 

não apenas na reação à doença. De assumir como prioridades a saúde mental, o envelhecimento ativo e a 

proteção dos mais vulneráveis. Precisamos de um Governo que invista nos cuidadores informais e nos 

cuidados domiciliários; Que invista nos cuidados continuados, paliativos e em fim de vida. De um Governo 

que promova a humanização do Serviço Nacional de Saúde e que valorize o maior ativo do SNS que são os 

seus profissionais. No fundo, precisamos de um Governo que trabalhe em prol dos interesses dos nossos 

concidadãos e que assuma a saúde dos Portugueses como prioridade.” --------------------------------------------  

 ---------- Interveio em seguida o Deputado José Guerra, que começou por dizer que não se queria fazer de 

advogado do diabo, mas era público que havia votado contra a existência da “geringonça” e por esse 

motivo não tinha problemas em assumir a sua posição. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que sabiam bem que governo havia iniciado o congelamento de salários dos técnicos de 

saúde e que os mesmos também fossem exclusivos do SNS. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- Era verdade que não era desde há 4 anos, nem 5, nem 6, que o SNS tinha sido abandonado, mas a 

questão, tal como vinha referido no relatório social do Ministério da Saúde, era que havia a possibilidade 

de contratar entre 7 a 8 mil novos funcionários. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Se fosse tido ainda em conta que no ano de 2018 se tinha gasto mais de 105 milhões de euros com 

a contratação de serviços necessários devido ao congelamento de contratação para o público, por isso, 

hoje em dia abria uma vaga para cada dois funcionários que saiam, e por esse motivo havia o descalabro 

no SNS.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomando o uso da palavra, o Deputado Rui Rodrigues começou por dizer que, na opinião da 

Bancada da CDU, o documento deveria de baixar à respetiva comissão antes das alterações apresentadas 

pelo Deputado José Guerra, e com as alterações agora apresentas não via essa necessidade. O que estava 

explanado no documento era a realidade pura e dura do que acontecia no SNS. --------------------------------- 

 ---------- Referiu que se revia completamente na intervenção do Deputado Lobo da Silva, mas havia uma 

coisa que já tinha sido referida várias vezes, que a CDU, o PCP e o Grupo Parlamentar “Os Verdes”, nunca 

tinham sido Governo. Era um facto que tinham feito a “Geringonça”, mas se fosse o CDS-PP no Governo 
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não teriam conseguido alguns dos avanços que conseguiram na anterior legislatura. --------------------------- 

 ---------- Acrescentou que, ao PS quando lhe deu jeito negociar com a Geringonça, negociou com eles, mas 

quando lhe deu jeito negociar à direita a legislação laboral e do SNS, não foi mais longe porque negociou 

com o PSD. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que quando se falava das urgências do Hospital de São Bernardo, as notícias diziam que as 

urgências podiam fechar todos os dias, e isso era a obsessão do défice do PS. ------------------------------------ 

 ---------- Referiu que o documento abordava a realidade pura e dura daquilo que se vivia nas escolas e na 

saúde. O mais grave era que nas escolas tratavam da educação mas na saúde era a vida da população que 

estava em jogo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, disse que era isso que acontecia com a obsessão do défice. O défice era para a saúde e 

para a educação mas não para a banca, e isso tinha o aval do PSD. -------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado Lobo da Silva dirigindo-se ao Deputado Rui Rodrigues, disse que este nunca o tinha 

ouvido dizer que a CDU já tinha estado no Governo, aquilo que já o tinha ouvido dizer era, conforme dizia 

ao BE, que foram uma solução parlamentar e tinham viabilizado orçamentos do PS e que não podiam dizer 

que não tinham responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Diziam, e bem, que o PSD tinha tomado atitudes violentas, mas o Governo teve 4 anos, dinheiro e 

uma base parlamentar que permitia reverter todas as medidas e não reverteu. --------------------------------- 

 ---------- Disse que depois iriam discutir os cortes, que ainda hoje perduravam, do Governo às Autarquias 

Locais. -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente alertou que a Moção que estava a ser discutida tinha um caráter específico e não 

estavam a fazer nenhuma análise do estado do Governo. Estavam a apreciar uma Moção que 

naturalmente tinha leituras políticas da postura dos Governos sobre essa matéria. ----------------------------- 

 ---------- Tinham de ter alguma cooperação no bom funcionamento da assembleia, já estavam há 3 horas 

no PAOD, e todos tinham de ter a consciência que havia ainda uma Ordem de Trabalhos importante para 

cumprir, com temas que tinham de ser debatidos hoje. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Cedido o uso da palavra ao Presidente da CMS, este começou por dizer que para além de 

considerar que a Moção fazia todo o sentido, também considerava importante que a AMS abordasse, sem 

prejuízo da autonomia de cada uma das bancadas, um conjunto de matérias que diziam respeito ao mesmo 

assunto e alguns com influência direta na população do Concelho de Sesimbra, que tinha a ver com os 

edifícios. Essa era uma preocupação que a CMS já tinha manifestado junto da tutela, que era o facto de 

colaborarem com a tutela para construir edifícios que beneficiassem a população do Concelho de Sesimbra, 
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e depois esses edifícios construídos de raiz com o dinheiro de todos, não fossem providos de recursos 

humanos, fossem eles médicos, enfermeiros ou pessoal operacional suficiente para as respostas 

necessárias da população. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que tinham os números dos utentes com e sem médico de família bem como dos horários, 

e era importante, uma vez que estavam na fase de iniciar o lançamento do concurso para a empreitada da 

construção da nova unidade de saúde, que na Moção, que era dirigida essencialmente à Administração 

Central, pudessem incluir alguma particularização para começarem desde já a colocar a tónica de que não 

bastava ter um edifício em que iriam gastar 2,3 milhões de euros entre fundos da Administração Central e 

da Administração Local, e não ter médicos de família e enfermeiros para dar resposta às necessidades da 

população. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Concluiu dizendo que, aquelas eram matérias em que achava que toda a gente estava de acordo 

independentemente da disputa sobre os Governos, e era por esse motivo que a Assembleia Municipal de 

Sesimbra e o Concelho deviam fazer uma Moção que pudesse ser aprovada por unanimidade. ------------- 

 ---------- O Deputado Rui Rodrigues disse que algumas das questões referidas pelo Presidente estavam 

indicadas nos relatórios elaborados no âmbito do trabalho sobre a saúde realizado pela Comissão 

Sociocultural. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Acrescentou que a Bancada da CDU estava disponível para votar favoravelmente à Moção, caso o 

proponente intendesse que esta não deveria de baixar à comissão. ------------------------------------------------- 

 ----------  O Deputado José Guerra disse que para ele era indiferente colocar a moção a votação da forma 

que estava, mas depois de ouvir a intervenção do Presidente e a proposta de juntar os levantamentos feitos 

pela Comissão Sociocultural, que eram bastante completos, considerava que essa fosse uma forma de 

enriquecer a Moção para que tivesse mais “peso”. ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Colocado a votação, a AMS deliberou por unanimidade, estando presentes 24 eleitos, com a 

concordância do Grupo Municipal proponente, baixar à Comissão Sociocultural, a Moção com o título 

“Pela contratação pública e fixação de médicos no SNS”. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- De Seguida, a Presidente suspendeu os trabalhos por 10 minutos para o acerto das alterações da 

Moção “A relevância do Mar no desenvolvimento do município de Sesimbra com mais pescado 

transacionado do País e a importância da construção da variante ao Porto de Abrigo”. ------------------------ 

 ---------- Retomados os trabalhos, solicitou o uso da palavra a Deputada Sónia Lopes que após 

cumprimentar todos os presentes, disse que a Bancada da CDU concordava com as alterações 

apresentadas, contudo sabiam que o PS já havia apresentado no início do ano passado uma referência ao 
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Dia do Mar e também à importância da construção dessa variante, e por esse motivo queriam reforçar uma 

vez mais essas duas temáticas e juntar a importância do Dia do Mar com o setor das pescas, que era tão 

relevante para o Município de Sesimbra e para todo o País, e lembrar também a importância dessa variante 

de forma a impulsionar ainda mais esse setor. ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente disse que podia haver uma concordância entre a Bancada da CDU e o Deputado Sérgio 

Faias, mas as outras bancadas ainda não tinham conhecimento das alterações.---------------------------------- 

 ---------- Após a apresentação do documento com as respetivas alterações, solicitou o uso da palavra o 

Deputado José Guerra, que disse que a questão da saída do peixe da doca para os mercados de exportação, 

para os Portos de Sines, Setúbal ou Lisboa, fazia-se pela Rua 4 de Maio, onde, sempre que chovia, as 

viaturas não conseguiam sair devido ao declive. Grande parte das peças de maior volume iam para o 

mercado de exportação e quando acontecia estarem 30 contentores na doca, o custo de pernoita e o atraso 

da chegada ao porto de embarque não era rentável. O melhor era tornar transitável a estrada existente 

entre o cais e o Zambujal e tirar o trânsito de pesados da Vila.  ------------------------------------------------------- 

 ---------- Alertou para o trânsito caótico existente na Vila referindo que as ultimas alterações ao mesmo 

haviam tornado a Rua 4 de Maio como a única via de saída da doca, e isso em termos de segurança não era 

aceitável. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu também que há cerca de 6 meses tinha sido pavimentada a estrada desde a rotunda do 

Posto da GNR até às Vilas de Sesimbra, e o piso já estava em muito mau estado. -------------------------------- 

 ---------- Por fim, disse que votaria a favor da Moção. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Lobo da Silva que sugeriu que a Moção fosse enviada também 

às Assembleias de Freguesia do Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Cedido o uso da palavra ao Presidente da CMS, este começou por dizer não tinha conseguido 

perceber qual era o troço, entre o Posto da GNR e as Vilas de Sesimbra, que estava em mau estado. O 

mesmo tinha sido pavimentado há 4 meses, passava por lá todos os dias e considerava ser dos melhores 

pavimentos que tinham no Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que o material utilizado na via em questão era o material mais abrasivo que existia no 

mercado. O custo daquele troço da via tinha sido 3 vezes superior ao de uma pavimentação normal. ----- 

 ---------- Havia um problema que não tinha a ver com a inclinação propriamente dita, porque a inclinação 

que teriam num eventual perfil da variante do Porto de Abrigo não seria inferior à inclinação daquela via. 

O problema era de fiscalização por um lado e também com a descarga da água do peixe, pois a estrada era 

abrasiva, mas com a gordura do peixe que saía dos veículos ficava a parecer “manteiga” para os veículos 
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pesados e para os veículos ligeiros. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que os operadores do porto, particularmente os maiores, estavam sensíveis a essa matéria 

mas era uma questão que iria obrigar a uma mão pesada da GNR àqueles que não cumpriam, porque as 

viaturas eram obrigadas a ter um recipiente de contenção das águas. ---------------------------------------------- 

 ---------- O problema de começarem a usar as vias da Avenida dos Combatentes e Rua Professor Marques 

Pólvora era que passariam a ter os mesmos problemas, e o traçado, perfil e inclinação da variante, por mais 

abrasiva que fosse, teria esse problema se não fosse mitigado junto dos operadores a questão das águas 

provenientes das viaturas. A inclinação e perfil da variante era muito superior àquele que era utilizado hoje.

 ---------- Acrescentou que não tinham só esse problema, tinham também o problema de passar na zona 

urbana e o de não passar na zona urbana e depois ir para a zona central da Vila de Sesimbra. --------------- 

 ---------- Por um lado tinham de ser sensibilizados os operadores e por outro teriam de solicitar à GNR para 

começar a ter uma fiscalização mais efetiva sobre essas viaturas. ---------------------------------------------------- 

 ---------- Concluiu dizendo que tinha sido colocado a hipótese de fazer a mesma operação que se havia feito 

no anterior pavimento, que era fresar o pavimento todo, mas o que lá estava fresado também já não 

aguentava porque como a água ia consolidando e a gordura ficava grudada ao pavimento, criando uma 

pelicula superficial que não se resolveria nem lavando a estrada cada vez que passasse um carro. --------- 

 ---------- O Deputado José Guerra disse que não era só a questão dos contentores ficarem lá, era o prejuízo 

que tinham. A Artesanal Pesca por exemplo, ainda há uns dias quando choveu e não puderam sair os 

contentores, teve de pagar alguns milhares de euros para os deixar lá, e quando chegava atrasada ao porto 

de exportação ou cais de embarque tinha de ficar e pagar diariamente, e outras vezes tinha de compensar 

o comprador por falta de cumprimento de contrato. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tratava-se de uma empresa em desenvolvimento no Concelho de Sesimbra que merecia alguma 

reflexão sobre como a apoiar. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  O Presidente disse que já tinha ouvido a narrativa do Deputado José Guerra por inúmeras ocasiões 

por parte dos intervenientes diretos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A solução que se procurava era também tentarem ver com as Infraestruturas de Portugal, 

particularmente com o Ministério das Infraestruturas e da Habitação, o fasear, abrindo mais uma vez a 

porta para colaborarem numa solução com a Administração Central por muito que custasse ao Orçamento 

Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que num troço parcelar, para uma intervenção total até ao Zambujal, se fosse o trajeto 

que já estava considerado na variante, estariam a falar de um investimento na ordem dos 3,5 a 4 milhões 
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de euros. Mesmo até ao Sentrão, e depois uma solução alternativa até ao loteamento industrial, 

provavelmente teriam 2 milhões de euros. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que a Artesanal Pesca só ficou parada durante 1 dia porque, em 24 horas, os serviços da 

CM foram rebaixar os passeios de uma zona pedonal que tinha sido construída há relativamente pouco 

tempo, entre o antigo largo da GNR e a rotunda a seguir ao Náutico, para permitir que as viaturas pesadas 

pudessem fazer todas aquelas curvas entrando dentro dos passeios. ----------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que estavam a passar com viaturas pesadas de contentores numa zona pedonal para 

resolver o problema, mas se o problema persistisse por muito tempo era garantido que daqui a algum 

tempo o Deputado estaria numa sessão da AM a dizer que a Avenida dos Combatentes estava em más 

condições. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, colocada a votação, a Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, estando 

presentes 24 eleitos, a Moção com o título “A relevância do Mar no desenvolvimento do município de 

Sesimbra com mais pescado transacionado do País e a importância da construção da variante ao Porto 

de Abrigo” cujo texto se passa a transcrever: ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- “Todos os anos, a 16 de novembro, celebra-se o Dia Nacional do Mar. Em Portugal, nesta data, 

decorrem várias iniciativas com o objetivo de mostrar a importância do mar para a economia e para o 

desenvolvimento nacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Recorde-se que a celebração do Dia Nacional do Mar teve origem na "Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar", que entrou em vigor a 16 de novembro de 1994, tendo Portugal ratificado o 

documento em 1997. Esta convenção revelou-se muito importante, pois foi a partir desta que se 

estabeleceram, entre outros, os limites marítimos inerentes à Zona Económica Exclusiva e à Plataforma 

Continental. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sesimbra não foge à regra, e para assinalar a data promove nos dias 15 e 16 de novembro, sexta e 

sábado, duas ações que comprovam a importância do mar no nosso concelho, uma vez que o setor das 

pescas se assume como vital para a economia do município. De realçar que em Sesimbra, o mar dá trabalho 

a centenas de pessoas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- No dia 15, a Biblioteca Municipal recebe o primeiro Encontro Património e Cultura Marítima, onde 

vão ser apresentadas e debatidas várias temáticas entre as quais a arqueologia e a arquitetura naval. Com 

documentação que comprova datas e o registo de acontecimentos os participantes vão atestar a 

importância que a construção naval e os ofícios inerentes à mesma têm na identidade de Sesimbra. Para 

além deste encontro vão decorrer visitas guiadas e mais uma sessão do Sesimbra, Memória e Identidade. 
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No sábado, realiza-se no Cineteatro Municipal o Encontro Nacional – Desafiar o Futuro das Pescas. O evento 

organizado pela Câmara Municipal de Sesimbra e pela Mútua dos Pescadores, com o apoio da Docapesca, 

visa promover o mar e a sua importância para o desenvolvimento do município. A Pesca artesanal, as 

condições de trabalho e segurança, ou a valorização da Produção e Infraestruturas são algumas das 

temáticas a abordar na iniciativa, que vai contar com a presença de vários representantes de entidades 

ligadas ao mar e às pescas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Sesimbra é um concelho fortemente ligado ao mar. O Tombo da Vila e seu termo refere-se em 1410 

à dízima a pagar a calafates e a carpinteiros pela construção de barcas. Em 1425, a documentação 

menciona a mata do Zimbral como sendo o local para recolha de madeira para construção das barcas. O 

Foral de D. Manuel, de 1514, relata as isenções de pagamento que os materiais utilizados na construção de 

embarcações estavam sujeitos.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Na continuidade da expressão que esta vila teve no setor das pescas desde tempos seculares, 

Sesimbra continua a ser um dos principais portos de pesca do país. -------------------------------------------------- 

 ---------- Note-se que em 2018, a lota de Sesimbra obteve o primeiro lugar em quantidade de pescado 

transacionado no conjunto das lotas e postos de venda de Portugal continental, com perto de 21,2 mil 

toneladas, mais 4,6 toneladas do que em 2017. Em valor de vendas ficou em terceiro lugar, com 24,8 

milhões de euros, ainda assim, um crescimento de 1,3 milhões comparativamente ao ano anterior. Os dados 

divulgados pelo Ministério do Mar permitem ainda concluir que o pescado transacionado na lota de 

Sesimbra representou cerca de 10,3 do total nacional em termos quantitativos, e 12,2 por cento em valor 

das vendas, o que deixa bem clara a sua importância neste setor. ---------------------------------------------------- 

 ---------- Refira-se ainda que a principal empresa exportadora do concelho na atualidade é uma empresa de 

comercialização de pescado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim, tendo em conta a necessidade de escoamento, quer seja para os mercados internos, quer 

para exportação, destas elevadas quantidades de pescado, requer a disponibilidade de acessos rodoviários 

com condições de operacionalidade e segurança, facto que, desde há muito, não se verifica. ---------------- 

 ---------- É por isso fundamental a construção da variante ao Porto de Abrigo, considerada há vários anos, 

pelos diferentes executivos municipais e entidades ligadas ao setor das pescas, como uma via essencial para 

o desenvolvimento das atividades marítimas e da economia local. --------------------------------------------------- 

 ---------- É incompreensível a não concretização desta via face à importância da mesma, que está prevista 

desde os anos 80 do século XX, e que irá servir um dos mais importantes portos de pesca do país, responsável 

por um grande movimento de veículos de transporte de pescado que assim são obrigados a atravessar 
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zonas predominantemente urbanas, com os constrangimentos ao escoamento de trânsito e à segurança da 

população daí resultantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para além do setor da pesca, de salientar o crescimento da atividade associada à náutica de recreio 

e às empresas de atividades marítimo-turísticas, o qual tem sido impulsionador de um crescente número de 

visitantes e que, consequentemente, geram um aumento do fluxo de viaturas que se deslocam ao porto de 

Sesimbra, ao longo de todo o ano. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por todo o exposto, a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em sessão extraordinária no dia 

08 de novembro de 2019, delibera: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 1 - Manifestar a sua satisfação pela comemoração do Dia Nacional do Mar e celebrar este dia com 

todos os que dele vivem, cuidam e protegem; ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 2 - Exortar o Governo para a construção da variante ao porto de abrigo, obra fundamental para a 

acessibilidade a este equipamento estruturante para o desenvolvimento económico do nosso concelho;3 - 

Dar conhecimento desta deliberação às seguintes entidades: ---------------------------------------------------------- 

 ---------- Primeiro-ministro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital; ----------------------------------------------------- 

 ---------- Ministro do Planeamento; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ministro das Infraestruturas e da Habitação; --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ministro do Mar; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ministro da Administração Interna; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- APSS - Administração dos Porto de Setúbal e Sesimbra, SA; --------------------------------------------------  

 ---------- Docapesca – Portos e Lotas, SA; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Organizações de produtores, associações de pescadores, transformação e transporte de pescado 

do concelho; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Área Metropolitana de Lisboa; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Câmara Municipal de Sesimbra; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Juntas e Assembleias de Freguesia do concelho.----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Comunicação Social Local e Regional.” -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não tendo sido rececionado qualquer pedido de inscrição para intervenção no Período de 

Intervenção Aberto aos Cidadãos, a Presidente da AMS deu início em seguida, ao Período da Ordem do Dia 

com o 1º ponto da ordem de trabalhos: Lançamento da Derrama sobre a coleta do IRC’2019 a cobrar em 

2020. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Presidente disse que tinha vindo a ser prática, também fruto das intervenções e da metodologia 

adotada em anos anteriores, que a Derrama, o IMI e também o IRS, fossem matérias em que o debate e 

discussão acontecesse quase em simultâneo. Daí, também a Comissão de Administração e Finanças 

Autárquicas (Comissão “5”) ter realizado no passado dia 5 de novembro, uma reunião na qual esteve 

presente o Vereador José Polido onde foram abordados todos os pontos da Ordem de Trabalhos. ---------  

 ---------- Informou que o BE havia apresentado uma proposta para a cobrança do IMI, Derrama e IRS, que 

abaixo se transcreve, e que a mesma já tinha sido divulgada junto de todos os deputados. -------------------  

 ---------- “Propostas do Bloco de Esquerda para cobrança de IMI, derrama e IRS ----------------------------------  

 ---------- Um estudo da Plataforma para o Desenvolvimento da Península de Setúbal concluiu recentemente 

que a Península de Setúbal é a quarta região mais pobre do país, sendo que o concelho de Sesimbra é 

também dos mais pobres nesta península. As propostas de cobrança de IMI e de IRS devem atender a esta 

circunstância e não penalizar ainda mais os munícipes. Mais folga orçamental tem ainda a cobrança de IMI 

pelo facto de ter crescido bastante nos últimos anos. Há que salientar ainda que, em 308 concelhos, 

Sesimbra foi em 2018 o 29º concelho que mais valor recebeu de IMI em Portugal de acordo com o Anuário 

Financeiro dos Municípios Portugueses. Na cobrança de IRS nada justifica exigir a taxa máxima aos 

munícipes e não lhes devolver absolutamente nada. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à cobrança da derrama ela deve entender-se como medida incentivadora à fixação de 

empresas. Também aqui Sesimbra apresenta fraco registro devendo apresentar propostas às empresas que 

sejam competitivas, pelo menos em termos distritais. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nestes pressupostos as propostas do Bloco de Esquerda são as seguintes: ------------------------------  

– -------- Cobrança de IMI 0,3750 %, sendo que em 2018 cinco dos treze concelhos do distrito cobraram ainda 

menos -  

– -------- Cobrança de derrama --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Isenção para sujeitos passivos cujo volume de negócios no período anterior não ultrapasse 

150.000,00 € (isenção proposta em 2018 por oito dos treze concelhos do distrito) -------------------------------  

– -------- Isenção para sujeitos passivos com sede social no concelho em 2016, 2017 e 2018, que criem e 

mantenham postos de trabalho efetivos no período, nos seguintes termos: micro - 1 posto de trabalho; 

pequenas e médias, respetivamente 3 e 6 postos de trabalho. ---------------------------------------------------------  

– -------- Cobrança de IRS: 4%, sendo que um terço dos concelhos portugueses cobram este valor ou menos.”

 ---------- Em seguida a Presidente cedeu o uso da palavra ao Deputado João Rodrigues, Coordenador da 

Comissão “5”, para que fizesse o ponto de situação dos pontos da Ordem de Trabalhos. ---------------------- 
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 ---------- O Deputado João Rodrigues começou por agradecer os esclarecimentos prestados pelo Vereador 

José Polido na passada reunião e informou que durante a mesma foram colocadas e esclarecidas todas as 

dúvidas por parte dos deputados e acreditava que todos tinham saído elucidados sobre o que suportava a 

decisão do executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Solicitou o uso da palavra o Deputado José Guerra, que disse que a proposta de alterações 

apresentada pelo BE tinha a ver com o momento de alguma estabilidade financeira e da necessidade de 

cativar algumas pessoas a habitar no concelho. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Um dos territórios que mais tinha crescido era a Freguesia da Quinta do Conde, e era importante 

que as pessoas sentissem mais atração e também que as pessoas já residentes e com mais dificuldades 

económicas sentissem algum alívio e o trabalho que estava a ser feito para satisfazer minimamente os 

munícipes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em relação à Derrama, disse que era um valor muito baixo o que a CM recebia e quem pagava mais 

eram as grandes empresas, que julgava não serem muitas. Ainda assim, considerava que não era a forma 

mais correta de se impor esse imposto, era mais simples haver um imposto único sobre esse tipo de 

questões. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre o IRS disse que considerava que devia de haver alguma abertura da CM em mostrar o 

trabalho do município, como tinha vindo a acontecer com várias áreas específicas onde o trabalho ficava 

muito caro e satisfazia a um grupo de pessoas a determinada altura, e o que acontecia era que as pessoas 

depois já não se lembravam que tinham sido beneficiadas.  ----------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, disse que o sentido da proposta apresentada era colocar mais um sorriso nos lábios dos 

munícipes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Sérgio Faias que solicitou um esclarecimento sobre a 

metodologia de votação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente explicou que era difícil discutir exclusivamente cada um dos pontos, mas a votação 

tinha de ser individual. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Presidente da CMS que perguntou se o Deputado José Guerra sabia qual 

era o impacto financeiro nas contas da CMS com a proposta que o BE havia apresentado, ou seja, quanto 

é que a câmara iria deixar de receber com a proposta de redução de 0,4 para 0,375 do IMI, de 5% de 

participação do IRS para 4% e com a proposta de isenção da Derrama para os lucros tributáveis abaixo dos 

150 mil euros. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- O Deputado José Guerra respondeu que não tinha as contas todas feitas, a questão era que o 

impacto da diferença de cerca de 1 milhão era importante para o trabalho que a CMS desenvolvia mas 

também era importante para os munícipes. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Presidente, dirigindo-se ao Deputado José Guerra, questionou, no quadro daquilo que já tinha 

acontecido em aprovações de orçamentos da Administração Central, qual seria a solução que o BE 

apresentaria à CM para a reposição da verba em caso de necessidade, uma vez que no âmbito da discussão 

do Orçamento de Estado era sempre colocada a substituição daquilo que era a receita. ----------------------- 

 ---------- Disse que não podiam na segunda, quarta e sexta dizer que fazia falta uma série de intervenções, 

e na terça e quinta dizer que tinham de reduzir impostos. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Deputado José Guerra disse que não era por qualquer razão que a Península de Setúbal era a 6ª 

região mais pobre do País e que Sesimbra era um dos concelhos mais pobres do Distrito, isso tinha alguma 

afetação nas pessoas que viviam no concelho ou nas que queriam ir para lá viver. ------------------------------ 

 ---------- Acrescentou que a conta que se tinha de fazer não era de onde se ia retirar para colocar, mas sim 

o que se podia ganhar ao ter mais população a viver em Sesimbra e mais empresas instaladas. ------------- 

 ---------- Interveio em Seguida o Deputado Lobo da Silva que informou sobre uma notícia que informava 

que o Município de Sesimbra ocupava o 8º lugar dos municípios mais independentes financeiramente, o 

que revelava que a parte do Estado tinha o seu peso mas que de facto Sesimbra vivia dos seus impostos 

diretos. Considerava uma boa notícia o facto de não estarem dependentes do Estado para executar, 

contudo poderiam efetivamente ter mais apoios. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado José Braga que começou por cumprimentar todos os 

presentes e dizer que na reunião da Comissão “5”, realizada na passada terça-feira, com a presença do 

Vereador José Polido, foi apresentada a proposta do Executivo Municipal respeitante à fixação das taxas 

do IMI, da Derrama e do IRS. Dessa apresentação e posteriores explicações e esclarecimentos que foram 

prestados, e da leitura e análise aos documentos, queria dizer o seguinte: ---------------------------------------- 

 ---------- O Município de Sesimbra continuava muito dependente da receita própria, particularmente da 

cobrança de impostos, nomeadamente do IMI e do IRS, os quais no seu conjunto representavam uma 

grande fatia no total dos impostos obtidos. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- As transferências provenientes da Administração Central por via do Orçamento de Estado, 

nomeadamente através do Fundo de Equilíbrio Financeiro, continuavam a ser miseráveis face ao volume 

de despesa que o município tinha de suportar.  --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Importava referir que ao longo de vários anos os sucessivos Governos não haviam cumprido com a 
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Lei das Finanças Locais, lesando o Município de Sesimbra em vários milhões de euros. Não haviam realizado 

no Concelho de Sesimbra os investimentos que eram da responsabilidade do poder central, e tinham 

deixado degradar no concelho e no País os vários serviços públicos, particularmente nas áreas da saúde e 

da educação, argumentando que não havia dinheiro para tudo. ------------------------------------------------------ 

 ---------- Face a esse tipo de argumentação, questionavam se quando se tratava de injetar dinheiro na banca 

já não existia falta de dinheiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Lembrou que nos últimos anos, o valor total despejado na banca já havia ultrapassado os 20 mil 

milhões de euros, e parecia que o festim iria continuar, pois segundo o Jornal de Negócios o Governo previa 

um gasto extra de 240 milhões de euros com a banca em 2020. Tratava-se da opção do Governo quando 

decidia sobre essas matérias. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que o Executivo havia referido que não era possível baixar o IMI e o IRS porque o município 

tinha um conjunto de compromissos a cumprir, e a Bancada da CDU iria acrescentar mais alguns 

compromissos que não vinham referidos nos documentos, nomeadamente a amortização dos 

empréstimos contraídos com a banca, onde se incluía a amortização do Programa de Apoio à Economia 

Local (PAEL) e a aquisição de viaturas, o custo com o novo passe social, os vários investimentos já assumidos 

nas áreas da saúde, educação, saneamento, rede viária, entre outras áreas, incluindo intervenções e apoios 

por parte do município em áreas que não eram da responsabilidade da autarquia, a qual se substituía ao 

Estado, totalizando várias centenas de milhares de euros que podiam ser canalizados para outras áreas ou 

para baixar impostos, também o cumprimento por parte do município das várias competências que lhe 

estavam atribuídas por lei e mais compromissos e obrigações decorrentes do normal funcionamento da 

autarquia onde se incluía a sua estrutura de pessoal. -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que nos últimos anos, aquando das discussões na AMS sobre os impostos IMI, IRS e 

Derrama, alguns grupos políticos tinham vindo a abordar, com grande enfase, o crescimento de impostos, 

particularmente do IMI, mas no dia de hoje não sabiam com rigor qual seria o valor de crescimento desses 

3 impostos no final de 2019 comparativamente a 2018.----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ao analisar a componente do crescimento da receita, tinham de ter em consideração a outra 

componente, que era o crescimento da despesa em 2019 comparativamente a 2018. ------------------------- 

 ---------- Referiu em seguida alguns exemplos do crescimento da despesa, nomeadamente o aumento da 

despesa com a rúbrica do pessoal, o aumento dos salários, as progressões nas carreiras, as novas admissões 

de trabalhadores, entre outros aumentos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que ainda em 2019 a Autarquia iria suportar uma nova despesa com o custo do novo passe 
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social no valor de várias centenas de milhares de euros e também a despesa do aumento do tarifário por 

parte da Amarsul e da Simarsul, dos custos com a eletricidade, com os combustíveis, com as 

telecomunicações, materiais e produtos da limpeza em geral, entre outros aumentos. ------------------------ 

 ---------- Disse também que alguns dos deputados podiam ignorar ou desvalorizar essa componente, mas o 

que não se podia ocultar era que o crescimento da despesa em 2019 iria mesmo acontecer, só não sabiam 

ainda o seu valor final, e a CMS tinha que suportar esses aumentos não refletindo nos impostos ou nas 

taxas que cobrava aos munícipes e não aumentando esses impostos há vários anos. --------------------------- 

 ---------- Referiu que nos últimos 2 anos, alguns grupos políticos representados na AMS, como o BE e o PS, 

haviam defendido que a CMS devia proceder a uma redução de impostos, concretamente do IMI, da 

Derrama e do IRS, e no mês seguinte, aquando da discussão do Orçamento Municipal e das Grandes Opções 

do Plano (GOP’S), esses mesmos grupos políticos defendiam que a CMS fizesse mais investimentos, como 

por exemplo a construção de um novo edifício para CMS e o arranjo da estrada de Almocreves.------------ 

 ---------- Era muito provável que alguns desses grupos políticos voltassem hoje a defender a redução desses 

impostos, e no mês seguinte defendessem que a CMS devia de fazer mais investimentos. O que esses 

grupos políticos pretendiam era que a Autarquia abdicasse de uma parcela importante da receita e ao 

mesmo tempo aumentasse significativamente a despesa. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que o BE havia apresentado uma proposta para a redução dos 3 impostos, e nessa proposta 

o mesmo afirmava que a receita de IMI tinha vindo a crescer nos últimos anos, mas ignorava 

deliberadamente que a despesa da Autarquia tinha vindo a crescer ano após ano, podendo em 2019 ter 

um elevado crescimento, pois só a nova despesa com o passe social andaria perto de 1 milhão de euros. 

 ---------- Acrescentou que o BE e alguns dos outros grupos políticos ali representados assobiavam para o 

lado. ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que a proposta do BE solicitava que a CMS procedesse a uma redução da taxa de IMI passando 

de 0,4 para 0,375, uma redução de IRS de 0,5 para 0,4 e algumas alterações à cobrança da Derrama, e se 

essa proposta viesse a ser aprovada significaria que a Autarquia iria ter uma perda de receita superior a 1 

milhão de euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Solicitou ao Deputado José Guerra que informasse sobre as medidas que o BE propunha para 

compensar essa perda de receita para a Autarquia de Sesimbra. ----------------------------------------------------- 

 ---------- Perguntou se o BE defendia compensar essa perda de receita através do aumento da divida do 

município, ou seria pelo cancelamento de alguns investimentos, ou seria pelo não cumprimento de alguns 

compromissos já assumidos pela autarquia. Não bastava propor que se baixasse os impostos. -------------- 
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 ---------- Disse que aquando da discussão do Orçamento Municipal e das GOP’S, o BE havia defendido que a 

CMS devia de realizar mais investimentos, assim, a proposta apresentada pelo BE levaria a uma diminuição 

muito significativa da receita e a um aumento substancial da despesa, cujas consequências se fariam sentir 

no aumento da divida da autarquia em alguns milhões de euros, colocando em causa o atual equilíbrio 

financeiro do município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse ainda que da proposta apresentada referente ao IMI, iriam apenas usufruir proprietários de 

habitações de valores muito elevados e os proprietários de 2ª habitação, e estavam de acordo que a 

redução de alguns impostos, particularmente aqueles que beneficiavam as famílias, poderiam ser uma 

medida positiva mas compreendiam as explicações do executivo no sentido de que não era possível nesse 

momento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que a proposta do Executivo era de não baixar nem aumentar os impostos, no entanto 

alguns grupos políticos iriam votar contra. Se a proposta fosse a de aumentar os impostos também 

votariam contra, e se fosse de baixar algum desses impostos provavelmente também votariam contra 

argumentando que tal era insuficiente. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que o GM da CDU alertava a Assembleia Municipal de que o atual equilíbrio e 

sustentabilidade financeira do Município de Sesimbra podia estar em causa se a atual Lei-quadro n.º 

50/2018, sobre a transferência de competências viesse a ser aplicada no município em 2021. --------------- 

 ---------- Por fim, perguntou qual era o aumento da despesa da autarquia até há data comparativamente ao 

mesmo período de 2018. Perguntou também quais era os valores percentuais do aumento da arrecadação 

da receita daquilo que estava previsto. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado João Pólvora que disse que não resistia em dizer ao Deputado 

José Braga que o PS já havia provado que era possível aumentar os rendimentos das famílias e reduzir o 

défice, e tinha plena convicção que o PS também teria oportunidade de provar em Sesimbra que era 

possível devolver rendimentos às famílias e efetuar investimentos. ------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que tinham vindo a observar ao longo dos anos o número de residentes locais da Vila a 

reduzir, e sabiam que a CDU tinha uma proposta que se focava nesse ponto, com a reabilitação de edifícios 

numa determinada área, mas a Lei disponibilizava outras alterações, como a redução da taxa de IMI para 

prédios arrendados para habitação permanente. Perguntou se essas opções tinham sido equacionadas pelo 

Executivo face à realidade da Vila de Sesimbra que tinha cada vez menos população local residente e o 

envelhecimento dessa população. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio o Deputado Alain Monteiro que após cumprimentar todos os presentes, disse que 
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gostaria de deixar uma nota no seguimento da intervenção da Bancada do PS, que era relembrar que entre 

os anos 1997 e 2005, aquando da gestão socialista da autarquia, a divida havia aumentado, passando de 8 

milhões para quase 25 milhões de euros.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que era essa a forma que o PS tinha de gerir não só essa autarquia como muitas outras.

 ---------- Tomou o uso da palavra o Deputado Sérgio Faias que disse que não iria perder muito tempo a 

responder à ultima intervenção, no sentido em que era preciso comparar o que era comparável e também 

era preciso perceber que quando se saía de um patamar em que a necessidade de investimento público 

era enorme, naturalmente que havia a necessidade de recorrer a endividamento para fazer um conjunto 

de infraestruturas que infelizmente durante largos anos não haviam sido realizadas. -------------------------- 

 ---------- Acrescentou que havia tanta necessidade, que a população havia demonstrado a vontade de mudar 

de ciclo político porque estava ávida para que houvesse uma alteração do rumo onde estava a ser levado 

o concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que já haviam falado hoje sobre várias questões, como a questão da saúde estar muito mal, 

o certo era que as coisas não estavam ótimas e não viviam num paraíso, mas o ultimo Governo havia 

realizado uma série de investimentos nesse setor, aumentando o número de profissionais, repondo as 

condições laborais desses profissionais com a reposição do número de horas de trabalho. ------------------- 

 ---------- Referiu que nos últimos anos não tinham vindo a receber a confiança do concelho, o que significava 

que tinham de continuar a reforçar a sua atividade para que a população lhes desse um maior voto de 

confiança. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente ao tema dos impostos, disse que o PS considerava que, face à conjuntura do 

concelho, à conjuntura do País, e face ao que se verificava em diferentes níveis de reposição de um 

conjunto de cortes e melhoria de condições de vida, seria justo dar algum sinal aos munícipes, deixando a 

liberdade de o executivo poder escolher dentro das opções que tinha, nem que fosse oferecer um café por 

mês aos munícipes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Nesse sentido, consideravam que podia ser apresentada alguma redução no sentido de repor 

aquilo que seria a disponibilidade dos munícipes do Concelho de Sesimbra. Isso implicaria algumas 

reduções do montante disponível para investimentos e para custos correntes e operacionais., mas quando 

olhavam para o que havia sido o saldo transitado desse ano, cerca de 3 milhões de euros, ou quando viam 

a existência de uma poupança com a renegociação do empréstimo do PAEL, consideravam importante dar 

um pequeno sinal aos munícipes.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Acrescentou que, olhando para a panorâmica daquilo que era o distrito e do que eram os 
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concelhos em volta, esse sinal permitiria introduzir algum índice de competitividade com os outros 

concelhos, sabendo que deviam, muitas vezes até para justificar alguns investimentos do Estado Central, 

mostrar taxas de crescimento da população. ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que apesar de haver uma proposta para a redução da Derrama para alguns tipos de 

empresas, importava referir que hoje em dia existiam pequenas empresas apenas com 1 ou 2 trabalhadores 

que não ficariam abrangidas na proposta. Tratava-se de empresas com grande intensidade tecnológica mas 

que não precisavam de equipamento. Na prática, uma vivenda com uma ou duas pessoas que se fossem 

instalar no concelho podiam ter uma produção de capital muito elevada, e o facto de não pagarem Derrama 

poderia ser um sinal de atração. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que estavam na semana dos negócios inovadores na área das tecnologias com o 

Websummit, e dar um sinal para atrair os investidores que vinham de todo o mundo ao nosso País falar 

sobre esses temas, seria interessante. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto ao IMI, disse que concordavam com a questão do IMI familiar porque era uma medida de 

justiça social para os agregados familiares que tinham maiores custos devido a um maior número de 

membros, no entanto, e porque existiam agregados familiares que para além dos descendentes também 

viviam com os ascendentes e normalmente eram pessoas mais idosas que tinham um conjunto de gastos 

muito elevado, fosse na área da saúde fosse com outro tipo de cuidados a que estivessem submetidos, 

seria importante também alargar o IMI familiar ao número de ascendentes.-------------------------------------- 

 ---------- Quanto à questão do incentivo para o combate ao núcleo antigo da Vila de Sesimbra, disse que era 

importante a reabilitação mas, pensando no que haviam sido as discussões sobre a habitação ou o 

alojamento local, poderiam estar a beneficiar a que houvesse mais alojamento local e menos população no 

núcleo da vila. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse também que sabiam que as questões da diminuição do IMI normalmente chocavam com a 

questão de toda a gente pagar IMI e não poderem diferenciar as segundas habitações, e nesse sentido 

podiam pensar que um sinal no IRS poderia ser mais justo porque afetaria os munícipes e não só as pessoas 

que tinham 2ª habitação no concelho. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à questão de quererem mais investimento e também reduzir as receitas, disse que 

essa era uma visão que não estava totalmente correta, porque se pensassem numa perspetiva empresarial 

que também se adequava à perspetiva de uma boa gestão pública, mais investimento significava a redução 

de custos de exploração. Um novo edifício para a câmara era um exemplo disso, pois hoje em dia existia 

um conjunto de ineficiências dos serviços e um conjunto de gastos com edifícios fora do que era o núcleo 
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central da câmara que poderiam ser poupados. Com um edifício com condições, e também com alguma 

capacidade de estacionamento, poderiam até promover e produzir alguma receita para o município. ---- 

 ---------- Acrescentou que era um investimento que por um lado permitiria reduzir custos, e portanto 

contrariava o argumento de que mais investimento implicaria menos receita. ----------------------------------- 

 ---------- Disse que se não fosse dar um sinal de vez em quando de que tinham de reduzir a coleta, também 

não havia um incentivo para que os serviços trabalhassem de forma mais eficaz. Deu o exemplo das GOPS 

do ano passado, em que foi feita a aquisição de novas viaturas e também a tentativa de eletrificar mais a 

frota da CMS, tudo isso eram poupanças em consumos de combustível e por consequência a redução nos 

custos de exploração. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim, disse que devia haver uma margem para reduzir a coleta, porque dos investimentos que 

se estavam a realizar devia haver alguma libertação dos custos de exploração. ---------------------------------- 

 ---------- Tomando o uso da palavra o Deputado Lobo da Silva, este começou por citar o Deputado Hélder 

de Sousa do Grupo Parlamentar do PSD, que um dia numa tertúlia do PSD havia dito o seguinte:----------- 

 ---------- “Eu no meu município, enquanto houver obras estruturantes para o meu município, não baixo o 

IMI, e explico isto à população.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Referiu em seguida que o PSD ao longo dos tempos tinha vindo a defender esse princípio. Enquanto 

o município precisasse de obras havia de se recorrer às suas receitas. ---------------------------------------------- 

 ---------- Disse que compreendia que ter um IMI para 1ª e para 2ª habitação seria ótimo, no caso de Sesimbra 

podiam fazê-lo porque mais de 50% do parque habitacional era de 2ª habitação. ------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que manter o equilíbrio de tudo era difícil, mas quando se dizia que era preciso 

investimentos e ao mesmo tempo que deviam de prescindir das receitas, não sabia como conseguiriam 

gerir a “casa”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Relativamente à intervenção do Deputado João Pólvora na parte em que o mesmo referiu que o 

Governo já tinha demonstrado que era capaz de aumentar o rendimento disponível, disse que o deputado 

não havia terminado a frase, porque se o mesmo ganhasse 2 mil euros e tivesse um consumo mensal de 

mil e quinhentos euros, só teria disponíveis 500 euros. Mas, ainda podia fazer outra coisa, que era não 

pagar a ninguém e ficar com os 2 mil euros para gastar. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que ainda bem que o PS havia dado maior rendimento às pessoas, mas gostava era 

que fosse através de investimentos e que a economia estivesse a crescer. ---------------------------------------- 

 ---------- Referiu que no ano de 2015 o Governo tinha uma divida de 231 mil milhões de euros, em 2016, de 

241 mil milhões, em 2017, de 242,6 mil milhões, em 2018 uma divida de 244,9 mil milhões, e em 2019 uma 
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divida de 252,4 mil milhões e ainda não tinha terminado o ano. ------------------------------------------------------ 

 ---------- Acrescentou que quem não pagava tinha dinheiro para dar. ------------------------------------------------ 

 ---------- Compreendia que se podiam fazer muitas mais coisas, mas se a opção fosse não pagar, então tinha 

de se assumir que não se pagava. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Conclui dizendo que já tinha visto partidos ditos de esquerda dizer que devia-se baixar a Derrama, 

mas a Derrama era um imposto que incidia somente sobre as empresas que tinham lucro. Perguntou ao 

Deputado José Guerra se já era a favor do capitalismo.------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Interveio novamente o Deputado Sérgio Faias que disse que despesa pública normalmente se 

colocava em rácios, e com o crescimento da economia o défice havia baixado assim como a divida externa, 

e havia crescido a economia e as receitas. Disse ainda que devido ao aumento dos rendimentos das pessoas 

existiu a criação de emprego, e por consequência havia-se deixado de pagar subsídios de desemprego, 

passando-se a cobrar mais receita. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Quando se referiam ao facto de que os impostos estavam a aumentar, era a matéria coletável que 

estava a aumentar, que era o que resultava da maior cobrança das comparticipações da Segurança Social 

dos trabalhadores pelo facto de ter havido mais trabalho, menos desemprego e mais rendimentos. ------ 

 ----------  Tomou o uso da palavra o Deputado Rui Rodrigues que disse que gostava de saber quais eram os 

investimentos que a câmara deixaria de fazer se baixasse os impostos. Acrescentou que já que o PS falava 

tanto com o Governo, então que solicitasse ao mesmo que começasse a cumprir a Lei das Finanças Locais.

 ---------- Referiu que a Freguesia que mais havia crescido no País, a Quinta do Conde, não tinha 

investimentos por parte do Governo. Referiu também que a CMS se substituía ao Governo no que dizia 

respeito aos investimentos no Tribunal, na Escola Rodrigues Soromenho e no Centro de Saúde, porque a 

verba transferida pelo Governo não era suficiente. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que no mês seguinte iriam ter a oportunidade de discutir o Orçamento Municipal e as GOP’S, 

e perguntou quais eram as obras que a câmara não fazia. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Sobre “devolver” o IRS à população, disse que perderiam uma receita e os munícipes receberiam 

apenas entre os 2 e os 4 euros cada um, o que era um valor irrisório. Acrescentou que se quisessem de 

facto devolver dinheiro às pessoas, deviam de reformular os escalões do IRS. ------------------------------------ 

 ---------- Disse ainda que, já que falavam tanto com o Governo, então que solicitassem que o mesmo 

construísse um Quartel da GNR e uma nova escola secundária na Quinta do Conde, e que fizesse obras na 

Escola Navegador Rodrigues Soromenho e na Escola Michel Giacometti em vez de fazer uma “fantochada” 

de Descentralização de Competências, e assim a câmara poderia baixar os impostos. -------------------------- 
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 ---------- Por fim, disse que também gostariam de baixar os impostos, mas se não tivessem receitas para os 

investimentos nãos os poderiam concretizar. Disse também que um sinal à economia era se o Governo 

fizesse a variante ao Porto de Abrigo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tomou em seguida o uso da palavra o Deputado Alain Monteiro, que perguntou se o Presidente 

da CMS podia transmitir a ideia de qual era o valor total dos sinais que a câmara iria a dar ao Governo no 

apoio à construção das obras que eram da competência do mesmo. Acrescentou que sabia que a Câmara 

iria dar um sinal de 1.5 milhões de euros para a construção do novo Centro de Saúde. ------------------------ 

 ---------- Tomando o uso da palavra o Presidente da CMS, este começou por dizer que posteriormente iria 

ceder a palavra ao Vereador José Polido para que este fornecesse informações mais detalhadas 

relativamente aos números solicitados. Em seguida, disse que neste momento, e bem, não tinha havido 

uma redução da carga fiscal global, assim como não tinha havido também no Município de Sesimbra. A 

carga era a percentagem sobre cada um dos sujeitos passivos. ------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que na Administração Central havia existido uma alteração da incidência sobre os quais 

existia uma carga fiscal, onde tinha havido uma alteração do rendimento para determinados impostos 

acessórios, como do combustível, do tabaco, do sal e do açúcar. Acrescentou que a CMS, ao nível de 

impostos diretos, tinha cerca de 21 milhões de euros, e se tivessem cerca de 1,5 milhões de euros que 

pudessem aplicar, por exemplo, na taxa turística, que pelas contas dava entre os 150 e os 200 mil euros, e 

que pudessem eventualmente redirecionar para a estrutura de receita da CMS, ou seja, utilizar a mesma 

ferramenta que a Administração Central usava, que era retirar o peso sobre os cidadãos/munícipes e 

eventualmente tê-lo de outra forma, ninguém olharia para trás. ----------------------------------------------------- 

 ----------  Disse que tinha havido algum saldo orçamental, sem prejuízo dos investimentos, em função de um 

imposto que era volátil, o IMT, que havia passado de 3 milhões num ano para quase 7 milhões no ano 

seguinte, e era expectável que este ano se mantivesse dentro dos mesmos valores, mas não sabiam se no 

ano seguinte os valores seriam os mesmos. O pior que se podia fazer era dizer hoje que iriam baixar o IMI,  

e daqui a 2, 3 ou 4 anos, se não tivessem 3 milhões, voltar a aumentar, pois as pessoas também precisavam 

de ter previsibilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Do lado da câmara não havia facciosos que queriam o dinheiro dos impostos para abater na divida 

ou para fazer obras, as obras eram aquelas que todos conheciam e ninguém havia votado contra o Plano 

de Investimentos na CMS no mandato passado. Salvo algumas exceções e alterações que haviam sido 

feitas, grande parte do Plano de Investimentos, que estava entroncado sobretudo em protocolos, contratos 

e financiamentos comunitários, já vinha do mandato passado e ninguém se tinha oposto, antes pelo 
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contrário, haviam referido que eram necessários aqueles investimentos e mais alguns. ----------------------- 

 ----------  Em seguida, disse que a forma ligeira como se falava da desertificação da Vila de Sesimbra passava 

a ideia de que tinha havido motivos do ponto de vista político e que haviam passado apenas por 2 partidos, 

pelo PS e pela CDU, maioritariamente pela CDU, que havia obrigado as pessoas da Vila de Sesimbra, por 

motivos económicos, a ir para outro lado trabalhar, e toda a gente sabia que isso não era verdade pois do 

parque de arrendamento de casas existente em Sesimbra, 70% correspondia a habitações do município, 

da Santa Casa da Misericórdia e da Segurança Social, e habitação de 1ª habitação havia uma parte 

significativa que correspondia a operações de vendas a custos controlados da câmara, e ainda 

residualmente, no horizonte dos últimos 20 anos, existia, naquilo que era o mercado de arrendamento na 

Vila de Sesimbra, uma percentagem ínfima de arrendamento privado porque eram proprietários familiares.

 ---------- Com a especulação imobiliária que tinha existido em todo o lado, em Sesimbra inclusive, grande 

parte das famílias haviam vendido as habitações, inclusivamente aqueles que tinham comprado habitações 

a custos controlados, porque o valor do imóvel havia duplicado e triplicado, o que lhes permitiu ter uma 

qualidade de vida superior andando apenas 3 quilómetros para cima. ---------------------------------------------- 

 ---------- Hoje notava-se que as pessoas estavam a voltar, mas era importante o estudo do alojamento local 

para perceberem que do mercado de arrendamento que existia e que havia existido, mais de 50% 

correspondia a habitações que estavam sob a gestão do município, da Segurança Social, de IPSS’S ou de 

cooperativas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse que era uma realidade incontornável e ninguém ali podia dizer o contrário, que do ponto de 

vista do compromisso eleitoral da CDU, ninguém em nenhum Órgão Autárquico tinha prometido baixar 

impostos, mas haviam prometido que fariam de tudo para não os aumentar e também para levar a efeito 

o compromisso que haviam assumido ao nível dos grandes investimentos, e era isso que os norteava. --- 

 ---------- Referiu, conforme já havia sido referido pelo Deputado Sérgio Faias, que o Governo havia reposto 

os rendimentos dos trabalhadores da Administração Pública mas o mesmo havia acontecido com a CMS, 

que também tinha reposto os rendimentos da Administração Pública e por esse motivo é que a rúbrica n.º 

1, que era igual à rúbrica 01 do Orçamento de Estado, havia aumentado. Acrescentou que também tiveram 

a necessidade de otimizar, em função das regras de cortes que haviam existido no âmbito do recrutamento 

de pessoal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu também que só este ano, para melhorar uma das questões que era mais dramática e que 

era objeto de reclamações e mexia com qualidade de vida, para além dos investimentos que tinham feito 

de pessoal, de viaturas e de equipamento, haviam gasto mais de meio milhão de euros na área na limpeza 
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e higiene urbana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que a câmara gastava por ano cerca de 300 mil euros em arrendamento de instalações para 

os serviços da Câmara na Vila de Sesimbra, sem contar com os custos indiretos de energia, de 

equipamentos e de escala. Disse também que no ano passado tinham tido o saldo de 3 milhões de euros, 

o saldo maior da história democrática do Município de Sesimbra, mas era um saldo irreal porque estavam 

cabimentados um conjunto de valores de obras que gostavam que tivessem já avançado em 2018, algumas 

haviam iniciado em 2019 e outras ainda iriam protelar para 2020. --------------------------------------------------- 

 ---------- Referiu que tinham um problema em mãos, que era transversal à Administração Pública, pois todas 

as câmaras do País contribuíam com quase 80% daquilo que era o investimento público a nível nacional, 

que tinha a ver com a diferença de valores e de preços do mercado hoje com o que haviam estimado há 2 

ou 3 anos atrás. Acrescentou que o investimento tinha grandes infraestruturas, nomeadamente os Centros 

de Saúde e as escolas, com revisões de preço na ordem dos 20%. As comparticipações dos fundos 

comunitários e as comparticipações do Estado, que deveriam ser ou de 100% ou 80% no caso do Estado e 

de 50% no caso dos fundos comunitários, passavam para 20% ou para 30%, o resto vinha do Orçamento 

Municipal. Só nas duas intervenções que estavam previstas para o Cabo Espichel tinham mais 200 mil euros 

do que o que estava previsto e no Bloco da Mata estava a fazer-se uma revisão de preços com mais 300 mil 

euros “em cima”. Também na Escola Navegador Rodrigues Soromenho, em que estava previsto gastar 2 

milhões de euros na parte nova mas no final a empreitada havia custado 2 milhões e 800 mil euros e só 

tinham 3 milhões do estado, não dava para reabilitar a parte antiga só com 200 mil euros. ------------------- 

 ---------- Disse que a Unidade de Saúde que estava prevista, para além do projeto e da cedência do terreno, 

tinham mais 900 mil euros “em cima” e mais 100 mil euros de revisão de preços no Canil Municipal. 

Também no Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) que estava no terreno, e nos que 

não estavam ainda, nomeadamente o HUB 10 da Quinta do Conde e o da Azóia, previa-se um gasto de mais 

meio milhão de euros do que aquilo que estava projetado. Disse ainda que nos arranjos exteriores do 

tribunal teriam um gasto de 700 mil euros para além dos gastos no projeto e na cedência do terreno. ---- 

 ---------- Referiu que haviam discutido na última assembleia os investimentos respeitantes à pavimentação 

mais a questão das ligações fluviais da Vila Alegre ao Concelho do Seixal, em que gastariam mais 900 mil 

euros. Acrescentou que o total dos investimentos referidos dava 5 milhões de euros a mais do que aquilo 

que haviam estimado há 2 anos atrás e planeado para um horizonte de 4 anos. --------------------------------- 

 ---------- Disse que o orçamento do próximo ano, que se previa de 55 a 60 milhões de euros, cerca de 40 

milhões estavam cabimentados, portanto a margem era essa. -------------------------------------------------------- 
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 ---------- Disse que todos gostariam de baixar o IMI de 0,4 para 0,39, mas havia uma realidade incontornável 

que já havia sido ali referida, era que o Concelho de Sesimbra se encontrava no 8º lugar dos municípios 

com maior independência pelas receitas próprias. Acrescentou que dito dessa forma parecia muito bonito, 

porque em 1º lugar estava o município de Lisboa e em 2º lugar o município de Cascais, considerados 

municípios de topo, mas havia o reverso da medalha, ou seja, para o município poder ter um orçamento 

para dar resposta às necessidades tinha que ter essa estrutura de receita. ---------------------------------------- 

 ----------  Referiu que o município que mais havia crescido no País, muito inflacionado pela Freguesia do 

Castelo mas sobretudo pela Freguesia da Quinta do Conde, era Sesimbra e estava há 10 anos com um 

incumprimento de Lei das Finanças Locais, caso contrário, hoje teria 9 ou 10 milhões provenientes do 

Orçamento de Estado em vez de 5 milhões. Acrescentou que para além de estar 10 anos a não aumentar o 

valor, agora ainda tinha uma cláusula travão de 5% ao ano, ou seja, só iria ter direito àquilo que 

efetivamente era a sua participação nos impostos do Estado daqui a 30 anos. ----------------------------------- 

 ---------- Em seguida, dirigindo-se ao Deputado Sérgio Faias, disse que tinha efetuado alguns cálculos 

relativamente à questão de oferecer um café por mês aos munícipes, e que um café por mês a cada um 

dos munícipes dava cerca de 420 mil euros, e se fosse um café por mês nos 420 mil euros e reduzissem isso 

no IMI, como 60% correspondia a 2ªs habitações, o preço que tinha de custar um café a cada habitante era 

0,23 cêntimos, o que não se encontrava em lado nenhum. Acrescentou que o pior seria no IRS, pois se 

fizessem essa aplicação de um café por habitante, o que teriam era a pessoa que ganhasse para comprar 

100 cafés por mês teria direito a 10 cafés num ano, e a pessoa que só tivesse rendimentos para comprar 

10 cafés num ano teria de ter metade da metade de um café. -------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse ainda que se reduzissem a participação de 5% para 4%, um agregado familiar com um 

rendimento superior a 50 mil euros, esse agregado familiar teria uma redução na ordem dos 100 ou 120 

euros, mas um agregado familiar que tivesse um rendimento dentro dos 10 mil euros, a devolução seria 

entre os 5 e os 6 euros, e quem tivesse abaixo desses 10 mil euros receberia 2 ou 3 euros por ano. -------- 

 ---------- Concluiu dizendo que, se um dia em que tivessem condições, por algum motivo extraordinário, ou 

se houvesse algum acerto que mostrasse que o funcionamento da câmara não seria posto em causa, nem 

que a mesma teria a necessidade de se endividar em demasia e pudessem então dar um sinal, diriam que 

estavam a fazer politica e a devolver meia dúzia de tostões. Tinham de ser razoáveis e, se num quadro 

daquilo que era a estrutura da receita da câmara pudessem por outra via aliviar naquilo que era a prestação 

de bens e serviços, para o qual havia regras que tinham de cumprir ao nível da entidade reguladora, 

também esperavam que houvesse um sinal do PS na votação do Orçamento da Câmara do próximo ano. 
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 ---------- Tomou em seguida o uso da palavra o Vereador José Polido que após cumprimentar todos os 

presentes, começou por dizer, relativamente à proposta apresentada pelo BE, que estariam a falar numa 

perda de receita que rondaria 1 milhão e meio de euros, ou seja, 875 mil euros no IMI, 506 mil euros no 

IRS e 175 mil euros na Derrama. Acrescentou que com menos esse milhão e meio de euros deixariam de 

fazer o PAMUS da Cotovia, do Zambujal, da Azóia, de Sampaio ou o HUB 10 da Quinta do Conde, bem como 

a escola do Conde 2 ou o auditório da Quinta do Conde, ou, eventualmente, o pavilhão multiusos. Também 

deixariam de fazer as intervenções na Escola Navegador Rodrigues Soromenho, no Centro de Saúde, no 

Tribunal, na Mata Vila Amália e no Bloco da Mata, bem como no Edifício da Anufise ou no Edifício Principal, 

e deixariam de fazer as instalações na Quinta do Conde para os serviços operacionais. ------------------------ 

 ---------- Perguntou quantos espaços verdes é que não iriam deixar de requalificar e referiu ainda os 

projetos, que já estavam no site da câmara, que iriam implementar do “porta-a-porta” que traria um 

acréscimo de custos à autarquia e também a modernização da frota automóvel com a aquisição de novas 

viaturas, as obras nas pavimentações e a substituição e modernização das condutas das águas. ------------ 

 ---------- Disse que os sinais que a câmara já havia dado, estavam relacionados com o milhão de euros para 

os passes sociais, e isso sim, de facto, era dinheiro que entrava nos bolsos das famílias, bem como as escolas 

que a câmara continuava a fazer, nomeadamente a escola do conde 2, onde as famílias podiam ter os seus 

filhos a estudar com um custo bastante mais acessível que aquele que teriam num setor privado. --------- 

 ---------- Referiu que a CMS mantinha desde 2008 o IMI na taxa 4, o que significava que desde 2008 para cá, 

se tivessem em atenção, quer a taxa da inflação, quer as reavaliações das habitações que os munícipes 

podiam por lei pedir, de facto não pagavam mais, pagavam era menos. Isso refletia-se nos impostos diretos 

que o município havia recebido até hoje. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Comparativamente com o ano passado, o município havia recebido de impostos diretos menos 725 

mil euros, era essa a carga fiscal que o município havia aumentado de 2018 para 2019, menos 725 mil 

euros. Inversamente, o Estado Português, nesses mesmos impostos diretos, havia recebido em 2018, 18 

mil milhões de euros e em 2019, 19 mil milhões, um aumento de 7, 83%. ----------------------------------------- 

 ---------- Disse que se quisessem podiam consultar os mapas da execução da receita do Estado e ver quem 

é que de facto havia devolvido receita aos munícipes, se foi a CMS ou se foi o próprio Estado. -------------- 

 ---------- Dirigindo-se ao Deputado João Pólvora, disse que a CMS havia limitado uma área geográfica em 

Sesimbra, a ARU “Núcleo Antigo da Vila de Sesimbra”, em que quem recuperasse as suas habitações não 

pagaria IMI durante 5 anos. Esse era o incentivo que tinham à fixação da população, mas não podiam 

intervir no mercado e ver quem comprava o quê e para fazer o quê. ------------------------------------------------ 
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 ---------- Disse que para fazerem o reforço da limpeza, para reporem rendimentos das famílias e dos 

trabalhadores, nomeadamente na reposição remuneratória e na contratação de novos trabalhadores, a 

CMS este ano tinha um custo acrescido face ao ano passado de mais 1,6 milhões de euros nos custos com 

pessoal. Esse tinha sido o custo da contratação do pessoal para as escolas que tanta falta faziam, coisa que 

o Estado Central não fazia e era da sua responsabilidade. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse ainda que, apesar de não ser ainda o que gostariam que fosse, a aquisição de bens de capital 

do ano passado para este ano já havia subido 2, 2 milhões de euros, ou seja, um créscimo de cerca de 35%, 

o que significava que, por não terem conseguido atempadamente lançar algumas das obras previstas que 

agora iriam começar todas a “velocidade de cruzeiro”, e para isso também era preciso dinheiro. ----------- 

 ---------- Relativamente ao PAEL, disse que quando os serviços informaram que era possível reconverter o 

empréstimo do PAEL, foi quando decidiram dirigir-se à banca, e se o tivessem feito mais cedo ninguém 

garantia que teriam tido melhores condições, se calhar as condições teriam sido 2 ou 3 vezes piores, como 

havia acontecido a outros municípios. Às vezes, ter alguma prudência e esperar é bom. ---------------------- 

 ---------- Quanto à competitividade e à fixação da população, disse que não era pelo facto de manterem o 

IRS a 5% que, sobretudo a Freguesia da Quinta do Conde, deixaria de ser aquela que mais crescia em todo 

o País. Portanto esse não era o grande fator de atratividade. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- Disse que também não percebia a questão da atratividade para as empresas, quando se dizia que 

uma empresa que podia trabalhar em casa com os custos reduzidos tinha de ser beneficiada face às outras 

que não trabalhavam dessa forma. Disse que foi referido o setor das tecnologias e perguntou porque é que 

não foi referido o setor das pescas, que também era querido a toda a gente. Havia empresas que se calhar 

faturavam 150 mil ou 200 mil euros e teriam que pagar, mas os que tivessem em casa no seu escritório e 

faturassem 100 mil euros já não tinham que pagar Derrama.  --------------------------------------------------------- 

 ---------- Acrescentou que só pagava esse imposto quem tivesse de facto lucro, e inversamente, se uma 

empresa com prejuízo tivesse uma viatura que pudesse comprar, tinha de pagar a tributação autónoma. O 

Estado, nesse aspeto, ia buscar dinheiro quer a empresa tivesse lucro ou não, já o município não poderia ir 

buscar dinheiro através da Derrama porque a mesma não tinha lucro. --------------------------------------------- 

 ---------- O Estado, tudo o que tinha a ver com tributações autónomas, nomeadamente deslocações, 

refeições, viaturas, combustíveis, entre outros, tributava em função do valor, que tinha várias tabelas. -- 

 ---------- Interveio em seguida o Deputado Paulo Caetano, que começou por dizer que vários dos 

argumentos apresentados eram muito sólidos, mas, pelo que sabia, havia um conjunto de autarquias do 

País que tomavam a decisão de reduzir ou a Derrama, ou o IMI ou o IRS, até mesmo autarquias da Península 
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de Setúbal. Portanto, ou estava a compreender as coisas com muita lentidão ou então havia muitas 

autarquias que eram irresponsáveis, ou não tinham investimentos ou então eram apenas loucos. 

Acrescentou que qualquer coisa lhe estava a escapar e não conseguia perceber o quê, pois se fosse o único 

município a tomar uma decisão dessas provavelmente também estaria contra, mas com tantos exemplos 

que havia devia de haver qualquer coisa que lhe estava a escapar. -------------------------------------------------- 

 ---------- Tomando novamente o uso da palavra o Presidente da CMS, este começou por dizer que havia 

uma realidade incontornável, era que cada autarquia tinha a sua especificidade e a sua própria estrutura 

de receita. Não se podia aplicar a “régua e esquadro” a Sesimbra o mesmo que ao Seixal ou a Lisboa, que 

tinha uma capacidade de arrecadação de receitas acima da média, com uma amplitude de criação de 

receita que nenhum Concelho, nem mesmo da AML, tinha.  ----------------------------------------------------------- 

 ---------- A leitura que o Deputado Paulo Caetano devia fazer era com base na estrutura da receita e com 

base na estrutura daquilo que era a receita do município. Acrescentou que se não fizessem o mesmo nível 

de investimentos, garantidamente que haveria margem para reduzir os impostos. Era verdade que havia 

questões de opção, era preferível e mais justo uma redução nas taxas e nas prestações de serviço do 

município, porque significava que havia uma recuperação de custos que permitia devolver e dar um sinal à 

população, do que mexer na estrutura quase fixa de receitas sabendo que estariam a ser duplamente 

prejudicados porque tinham de ter uma máquina em função da 2ª habitação e da pressão turística. ------ 

 ---------- Referiu que tinham os dados da alteração e do aumento do volume de negócios do tecido 

económico de um ano para o outro. Referiu também que há 10 anos atrás, em 2009, a despesa na rúbrica 

01 – Pessoal, era de 19 milhões de euros, e provavelmente só 10 anos depois é que a iriam atingir. Não 

tinha sido uma opção da câmara reduzir os salários e o pessoal, o que se havia refletido nos serviços, mas 

agora tinham condições de repor essas situações. ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Disse que não era surpresa, mesmo com tudo o que estavam a discutir, que o município durante o 

ano 2020 e provavelmente 2021, não tivesse que recorrer a um empréstimo bancário para fazer face aos 

investimentos que tinha. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio o Vereador José Polido que, relativamente ao Orçamento de Estado do próximo ano, 

disse que o mesmo dizia que ao nível do IRS se previa uma mudança nos escalões para que existisse um 

alívio fiscal da classe média, para além disso estava previsto um aumento das deduções em função dos 

filhos, tal como já tinha sido anunciado haveria englobamento obrigatório de diversos rendimentos que 

iria na prática aumentar a carga fiscal. Isso era o que o Governo estava a preparar para as famílias no 

próximo ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ---------- Ao nível do IRC, o Orçamento de Estado dizia que o Governo previa um apoio às grandes empresas 

com um aumento do teto máximo de 10 para 12 milhões de euros no lucro da dedução do IRC em caso de 

reinvestimento dos lucros. E sobrava a tributação autónoma sobre as viaturas, que o Orçamento de Estado 

referia que ia voltar a subir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Concluídas as intervenções sobre todos os pontos da Ordem do Dia, a Presidente da AMS informou 

que a proposta apresenta pelo BE seria deliberada após a proposta da Câmara, e colocou à votação as 

propostas da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim, relativamente ao 1º ponto da Ordem de Trabalhos “Lançamento da Derrama sobre a coleta 

do IRC’2019 a cobrar em 2020”, a Assembleia Municipal de Sesimbra, estando presentes 24 eleitos, 

aprovou, sob proposta da Câmara Municipal, por maioria com 16 votos a favor (12 CDU, 2 PPD/PSD.CDS-

PP e 2 MSU) e 8 votos contra (7 PS e 1 BE): --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 1. O lançamento de uma Derrama de 1,5% sobre o Lucro Tributável Sujeito e não Isento de Imposto 

Sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC) de 2019 a cobrar no ano de 2020. ------------------------------  

 ---------- 2. A isenção da Derrama por um período de 3 anos aos sujeitos passivos que instalem a respetiva 

sede social, assim como aos sujeitos passivos que já tenham a sua sede social no Concelho de Sesimbra e 

que criem e mantenham postos de trabalho efetivos, durante o mesmo período nos seguintes termos: --  

 ---------- ▪ Microempresas (até 10 trabalhadores) - 1 Posto de Trabalho ---------------------------------------------  

 ---------- ▪ Pequenas Empresas (até 50 trabalhadores) - 3 Postos de Trabalho --------------------------------------  

 ---------- ▪ Médias Empresas (entre 50 e 250 trabalhadores) – 6 Postos de Trabalho ------------------------------  

 ---------- A aludida isenção está conforme os poderes tributários conferidos aos municípios nos termos da 

alínea d) do artigo 15.º e das isenções e benefícios fiscais do n.º 2 do artigo 16.º, ambos da Lei n.º 73/2013, 

de 3 de Setembro (versão atualizada), tendo em vista fomentar a economia local e promover a criação de 

emprego efetivo, atendendo, ainda, à existência emprego precário e de desemprego no Concelho. -------  

 ---------- A concretização da isenção proposta ficará condicionada à entrega dos elementos comprovativos 

por parte das empresas que pretendem beneficiar da mesma e da inscrição desta na plataforma da 

Autoridade Tributária. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- De seguida, colocada a votação a proposta apresenta pelo BE, a mesma foi rejeitada por maioria, 

estando presente 24 eleitos, com 16 votos contra (12 CDU, 2 PPD/PSD.CDS-PP e 2 MSU), 1 voto a favor do 

BE e 7 abstenções do PS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Presidente colocou depois à votação a proposta da câmara respeitante ao ponto “Imposto 

Municipal sobre Imóveis (IMI) - Fixação da taxa a aplicar em 2019, a cobrar em 2020”, que a Assembleia 
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Municipal de Sesimbra, estando presentes 24 eleitos, aprovou, sob proposta da Câmara Municipal: ------ 

 ---------- Por maioria, com 14 votos a favor (12 CDU e 2 PPD/PSD.CDS-PP) e 10 votos contra (7 PS, 2 MSU 

e 1 BE):  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A - Fixar a taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis dos prédios urbanos e rústicos nos termos do 

n.º 1 do artigo 112.º do CIMI no ano de 2019, a cobrar em 2020, nos seguintes valores respetivamente: -  

 ---------- a) Prédios Rústicos:0,8% -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Revogada ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Prédios Urbanos:0,4% -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por maioria, com 16 votos a favor (12 CDU, 2 PPD/PSD.CDS-PP e 2 MSU), 1 voto contra do BE e 7 

abstenções do PS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B - Para os efeitos fixados no n.º 6 do artigo 112.º do CIMI: -------------------------------------------------  

 ---------- a) Que a área territorial de incidência do incentivo para combate à desertificação e reabilitação 

urbana coincida com a do Núcleo Antigo da Vila de Sesimbra, indicada na planta anexa; ----------------------  

 ---------- b) Minorar por um período máximo de cinco anos, as taxas a vigorarem a partir de 2020, para os 

prédios sitos na área territorial, definida na planta anexa, cujos proprietários comprovem, até 30 de Junho 

de 2020, ter realizado obras de reabilitação nos últimos seis anos, de acordo com os seguintes critérios: 

 ---------- i. Recuperação integral do prédio (externa e interna), sem aumento da STP (superfície total de 

pavimentos) – 30%-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ii. Recuperação geral externa ou recuperação geral das infraestruturas internas sem aumento da 

STP – 20% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- iii. Recuperação parcial ou recuperação do prédio com aumento da STP-10% --------------------------  

 ---------- Por unanimidade: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- C - Para os efeitos do permitido legalmente no n.º 14 do artigo 112.º do CIMI na atual redação, fixa-

se para o ano de 2019 do IMI a cobrar em 2020, a dedução fixa ao IMI familiar de contribuintes com a taxa 

de 0,4% a fixar nos termos do ponto A, em epígrafe nos seguintes valores: ----------------------------------------  

Número de dependentes a cargo do proprietário de imóvel 
destinado a habitação própria e permanente coincidente com 
o domicílio fiscal do mesmo, (nos termos previsto no artigo 
13.º do Código do IRS) que compõem o agregado familiar 
respetivo a 31 de Dezembro 

Dedução Fixa em euros, conforme 
aditamento 112.º-A ao CIMI, 
introduzido pela Lei do OE (seu artigo 
161.º) para o ano de 2016. 

1 20 euros 
2 40 euros 
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3 ou mais 70 euros 
 ---------- De acordo com estimativa a aprovação desta redução implica a diminuição da receita da Autarquia 

na ordem de 163 000 Euros, valor calculado com base nos dados informados pela AT em 9 de Setembro do 

corrente ano, referenciados ao ano transato, conforme consta na informação n.º 17882, de 1/10/2019, do 

DAF - Divisão Financeira.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Grupo Municipal do MSU apresentou a seguinte declaração de voto:---------------------------------- 

 ---------- “Face à manutenção do valor da Taxa de IMI proposta pelo Executivo, o Movimento Sesimbra Unida 

entende que os pressupostos que determinaram o seu sentido de voto em anteriores votações não se 

alteraram, nomeadamente:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O acelerado crescimento da receita do IMI em termos absolutos nos últimos anos;  ------------------ 

 ---------- O valor da taxa aplicada pelo município comparativamente com os restantes 307 municípios do 

País; ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  O equilíbrio financeiro alcançado especialmente através desta receita.   -------------------------------- 

 ---------- Face ao exposto, entendemos que munícipes merecem uma redução de taxa e por isso mantemos 

o sentido de voto expresso em anteriores votações. Votamos contra a proposta apresentada.”--------------  

 ---------- Logo após, a Assembleia Municipal de Sesimbra, estando presentes 24 eleitos, rejeitou por maioria 

com 16 votos contra (12 CDU, 2 PPD/PSD.CDS-PP e 2 MSU), 1 voto a favor do BE e 7 abstenções do PS, a 

proposta apresentada pelo Grupo Municipal do BE. ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por último, a Presidente colocou à votação a proposta da câmara referente ao 3º ponto “Imposto 

Municipal sobre o Rendimento das Pessoas Singulares’2020”, tendo a Assembleia Municipal de Sesimbra 

aprovado, por maioria com 16 votos a favor (12 CDU, 2 PPD/PSD.CDS-PP e 2 MSU) e 8 votos contra (7 PS e 

1 BE), sob proposta da Câmara Municipal a fixação da percentagem de participação variável do IRS, a 

vigorar em 2020, no valor de 5%. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em seguida, a Assembleia Municipal de Sesimbra, estando presentes 24 eleitos, rejeitou por 

maioria com 16 votos contra (12 CDU, 2 PPD/PSD.CDS-PP e 2 MSU), 1 voto a favor do BE e 7 abstenções do 

PS, a proposta apresentada pelo Grupo Municipal do BE. --------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Grupo Municipal da CDU apresentou a seguinte declaração de voto respeitante aos pontos 1, 2 

e 3 da Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “A CDU votou favoravelmente a proposta apresentada pelo executivo municipal respeitante à 

fixação das taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), Lançamento de Derrama e Impostos Municipal 

sobre Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), por considerar que o atual executivo se encontra em 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 26  – Mandato 2017-2021 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 70 de 77 

 

 

funções há cerca de um Mês e a Autarquia não está em condições que permitam abdicar de uma parte 

importante desta receita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta posição da CDU materializa-se numa análise pormenorizada à atual situação financeira da 

autarquia, e quais as consequências que uma diminuição desta receita teriam nas várias áreas de 

intervenção da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referir apenas alguns exemplos: ------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- A não concretização da Lei das Finanças Locais, sendo cada vez menores as transferências 

provenientes da administração Central, por via do orçamento de estado nomeadamente através do FEF 

(Fundo Equilíbrio Financeiro), no conjunto das receitas municipais dado que a sua base de determinação ter 

passado de 25,3% para 19,5; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A participação financeira obrigatória no FAM (Fundo de Apoio Municipal); -----------------------------  

 ---------- A obrigação dos compromissos assumidos que estão relacionados em investimentos no âmbito do 

Portugal 2020, acrescentando outros investimentos como requalificação da rede viária, construção de 

novos equipamentos na área da educação, da cultura e da saúde, conclusão do saneamento básico e 

recuperação do património entre muitos outros; --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Intervenções e apoios em áreas que não são da responsabilidade da autarquia a qua se substitui ao 

estado como é caso do Projeto de requalificação da escola Navegador Rodrigues Soromenho, do Centro de 

Saúde de Sesimbra ou das novas instalações para o Tribunal; ---------------------------------------------------------  

 ---------- O IVA referente a estas obras é suportado pela Câmara Municipal, totalizando alguns milhares de 

euros os quais poderiam ser canalizados para outras áreas ou então para baixar alguns impostos; ---------  

 ---------- O comprimento por parte da Autarquia das várias competências que lhe estão atribuídas por lei e 

demais compromissos e obrigações decorrentes do normal funcionamento da Câmara Municipal de 

Sesimbra; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No que concerne ao Lançamento de Derrama sobre a coleta do IRC 2019, a cobrar em 2020, 

consideramos que este imposto que incide sobre o lucro tributável das empresas, não atinge as empresas 

em dificuldade ou que não apresentem lucro, sendo este o imposto com menos peso para o município e cuja 

receita consideramos de baixo significado tendo em conta o número de empresas abrangidas, o imposto 

em causa como é sabido direciona-se a investimentos relevantes para o concelho. Por outro lado, a bancada 

da CDU não concorda com a discriminação baseada no volume de negócio, este critério não se traduz em 

equidade nem em justiça fiscal, considerando que uma empresa que tenha um volume de negócio mais 

baixo face a outra, não significa que tenha também um lucro mais baixo. Assim consideramos este critério 
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falacioso porque não traduz algo que defendemos, que é a equidade e justiça na cobrança deste imposto;

 ---------- No que se refere ao IMI, este imposto representa a receita mais importante para a autarquia, 

verificamos que a proposta apresentada pelo executivo da Câmara mantem as taxas iguais às do ano de 

2019, não aumentando este imposto. Não contribuindo assim a Autarquia para o aumento da carga fiscal 

das famílias do concelho de Sesimbra, ao invés da prática dos anteriores governos; ----------------------------  

 ---------- A aplicação do IMI familiar implica uma perda de receita para a autarquia, e embora discordando 

do método proposto que procura fazer justiça fiscal em Sede de IMI, entendemos que se deve continuar 

esta discriminação positiva dirigida aos agregados familiares com dependentes, consideramos que a 

redução do IMI e do IRS não deve ser feita pela retirada desta receita à autarquia, mas sim, com o 

desagravamento da carga fiscal sobre as famílias, deve ser feita através dos escalões do IRS, acompanhada 

de outras medidas;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A comparação que alguns fazem entre a taxa de IMI aplicada pela Câmara Municipal de Sesimbra, 

com outras autarquias do país, será importante ter em consideração que os financiamentos a fundo 

perdido, na grande maioria das autarquias do interior, ou fora das áreas metropolitanas, rondam os 80% a 

85%, enquanto que no caso de Sesimbra ronda entre os 40% a 50% do montante elegível, tendo o restante 

do investimento de sair do orçamento municipal – não é possível comparar o incomparável; -----------------  

 ---------- Relativamente ao IRS este imposto tornou se uma das mais importantes receitas transferidas do 

Orçamento Geral do Estado, representando cerca de 50% do montante recebido; cerca de 2.500.000€; ---  

 ---------- Devolver por exemplo 0,5% de IRS aos Munícipes, com a argumentação que seria aliviada de forma 

brutal a carga fiscal, significa na realidade prescindir de uma receita de cerca de 250 mil euros beneficiando 

na prática em menos de 5 euros por pessoa, estes argumentos de alívio da carga fiscal são enganosos e 

falsos. Por outro lado, o exemplo de devolver 1% de IRS aos Munícipes - então o município estaria a 

prescindir de uma receita de perto de 500 mil euros para beneficiar uma família em menos de 10€ sobre os 

1000€ que teria de pagar; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Será importante referir que apenas quem tem rendimentos elevados fica sujeito ao pagamento de 

IRS. Não atingindo desta forma quem tem rendimentos baixos; -------------------------------------------------------  

 ---------- Na discussão da fixação das taxas de IMI, Derrama e IRS, ficou demonstrado que com uma gestão 

rigorosa, responsável e séria por parte do executivo municipal, os impostos têm servido como fonte de 

financiamento para fazer face aos investimentos realizados e a realizar no concelho de Sesimbra, mas 

também para ser utilizado em outras áreas de intervenção, incluindo o funcionamento da própria 

autarquia. Quando falamos na redução de alguns impostos; perguntamos, qual ou quais as formas do 
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município se financiar sem aumentar a sua dívida global? Quais os investimentos a cancelar para não 

aumentar essa dívida? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Segunda questão, nos últimos anos quais foram os investimentos feitos pelos vários governos no 

concelho de Sesimbra? Quando discutimos e analisamos estas matérias, é importante ter em consideração 

todas as questões acima referidas, porque, também os eleitos da CDU gostariam que fosse possível baixar 

alguns destes impostos, mas compreendemos que o objetivo prioritário e fundamental passa por manter o 

equilíbrio e rigor orçamental o qual tem permitido reduzir de forma consistente e sustentada a dívida global 

do município ao longo dos últimos anos. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O município de Sesimbra tem vindo ao longo dos anos a substituir-se ao governo, em diversas áreas 

fundamentais para o desenvolvimento quer do concelho, quer do país, sendo exemplo disso os 

investimentos na educação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta gestão rigorosa dos dinheiros públicos, permitiu que e já em 2019, para além de outros 

benefícios, tenha colocado nas “carteiras” dos cidadãos residentes no nosso concelho de um montante 

muito significativo com a redução do custo dos transportes públicos, que vai muito para além de todas as 

reduções de taxas ou incentivos fiscais propostos pela oposição.  -----------------------------------------------------  

 ---------- Por fim dizer que este rigor da gestão CDU, acompanhado por o grande trabalho desenvolvido ao 

longo de vários anos permitiu que o concelho de Sesimbra tenha atingido um patamar de desenvolvimento 

que se tem refletido na qualidade de vida e bem-estar das pessoas, tendo sucessivamente sido reconhecido 

pela população através do seu voto. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Sesimbra -----------------------------------------------------  

 ---------- Sesimbra, 8 de novembro de 2019” ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Grupo Municipal do PS apresentou a seguinte declaração de voto respeitante dos pontos 1, 2 e 

3 da Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Grupo Municipal do PPD/PSD.CDS-PP apresentou a seguinte declaração de voto respeitante aos 

pontos 1, 2 e 3 da Ordem de Trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “IMI , IRS , DERRAMA -  PARA O ANO DE 2020 -------------------------------------------------------------------  

 ---------- É hoje apresentado nesta Assembleia o Imposto Municipal sobre Imoveis a aplicar para o ano de 

2020, a fixação da participação variável do IRS, o Lançamento da Derrama. --------------------------------------  

 ---------- Seria fácil para o PPD/PSD ter uma postura diferente, uma postura do faz de conta. Mas nós 

PPD/PSD assumimos perante o eleitorado um compromisso de trabalho sério, honesto e com sentido de 

responsabilidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A nível de gestão por parte do Executivo Municipal permanece a necessidade de prosseguir o 

cumprimento dos objetivos de equilíbrio da situação financeira ao qual o município se encontra vinculado 

na sequência da adesão ao PAEL (recordamos instrumento colocado à disposição das autarquias locais pelo 

anterior governo do PPD/PSD). -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Município tem assumido com o estado português a execução de obras cujos custos são 

partilhados como sendo e entre outras, o Tribunal, o Centro de Saúde de Santiago ou a Escola Rodrigues 

Soromenho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Lamentamos que neste rol de novos investimentos não possamos referenciar a Escola Secundária 

da Quinta do Conde, o Novo Centro de saúde da Quinta do Conde, o Lar da 3ª Idade do Centro Comunitário 

da Quinta do Conde, ou mesmo o Quartel da GNR da Quinta do Conde ou mesmo e porque não o Lar 

Residencial para jovens com grande dependência da Cerci. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Não podemos esquecer os investimentos de iniciativa Municipal que já assumimos compromissos e 

que pretendemos honrá-los.   ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Garantir uma gestão autárquica eficaz, exemplo de rigor de boa gestão do dinheiro dos munícipes, 

zelando pelo seu bem-estar no quadro de finanças sólidas, fazendo de Sesimbra um exemplo de 

transparência a nível nacional; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Compreendemos que certos impostos / taxas, hoje votados deviam ter em nosso entender outra 

vertente de aplicabilidade, falamos do IMI que se tivesse enquadramento legal seria possível aplicar a 

percentagem mediante a caracterização da habitação de 1ª ou 2ª habitação. ------------------------------------  

 ---------- A oposição que temos feito tem procurado ser responsável e aberta ao diálogo e aos acordos em 

prol do desenvolvimento do Concelho de Sesimbra. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo exposto e mantendo a posição que assumimos em anteriores Assembleias Municipais iremos 

votar favoravelmente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sesimbra, 08 de Novembro de 2019 --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os deputados na AMS --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Lobo da Silva -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Maria Conceição Gonçalves” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Grupo Municipal do BE apresentou a seguinte declaração de voto: ------------------------------------- 

 ---------- “DECLARAÇÃO DE VOTO SOBRE A PROPOSTA DA CMS DE TAXAS MUNICIPAIS --------------------------  

 ---------- Um estudo da Plataforma para o Desenvolvimento da Península de Setúbal concluiu recentemente 

que a Península de Setúbal é a quarta região mais pobre do país, sendo que o concelho de Sesimbra é 
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também dos mais pobres nesta península. As propostas de cobrança de IMI e de IRS deveriam atender a 

esta circunstância e não penalizar ainda mais os munícipes. Mais folga orçamental tem ainda a cobrança 

de IMI pelo facto de ter crescido bastante nos últimos anos. Há que salientar ainda que, em 308 concelhos, 

Sesimbra foi em 2018 o 29º concelho que mais valor recebeu de IMI em Portugal de acordo com o Anuário 

Financeiro dos Municípios Portugueses. Na cobrança de IRS nada justifica exigir a taxa máxima aos 

munícipes e não lhes devolver absolutamente nada. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tendo conta estes pressupostos o Bloco de Esquerda votou contra a proposta de taxas municipais 

da Câmara Municipal de Sesimbra. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 28 de janeiro de 2010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O deputado municipal do Bloco de Esquerda ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- José Guerra” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De seguida, a Presidente da AMS deu continuidade ao Período da Ordem do Dia com o 4º Ponto 

da Ordem de Trabalhos: “Deliberação sobre transferência de competências da Administração Central ao 

abrigo da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto – diplomas setoriais”, e informou que esse assunto havia estado 

recentemente em deliberação na reunião de câmara e que o documento tinha sido disponibilizado nessa 

altura para que os senhores deputados pudessem ter conhecimento prévio do mesmo. ---------------------- 

 ---------- Informou também que entretanto havia chegado a documentação referente às Taxas de Direito de 

Passagem, que seria integrado na Ordem de Trabalhos da Próxima sessão de dezembro. --------------------- 

 ---------- Disse que a questão da transferência de competências não tinha sido remetida a nenhuma 

comissão, uma vez que que já tinham sido anteriormente ali deliberadas matérias que de certo modo 

tinham a mesma contextualização relativamente ao pensamento e deliberação da própria câmara. Em 

seguida, perguntou se havia alguma intervenção relativamente àquele assunto e informou que se 

existissem declarações de voto referentes ao ponto em questão, as mesmas tinham que ser entregues hoje 

porque a Mesa e o Serviço de Apoio à Assembleia Municipal ainda teriam de tratar de todos os documento 

a entregar à Direção Geral de Autarquias Locais, após o fim da sessão. --------------------------------------------- 

 ----------  Não havendo intenção de nenhum dos presentes de intervir, a Presidente colocou à votação o 4º 

ponto da Ordem de Trabalhos: “Deliberação sobre transferência de competências da Administração 

Central ao abrigo da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto – diplomas setoriais”, que 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 votos contra (7 PS e 2 MSU): ----------------------------------------------------------  
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 ---------- 1. Recusar, reiterando os fundamentos das deliberações já anteriormente tomadas sobre o 

assunto, para os anos de 2019 e 2020, a transferência de competências da Administração Central para o 

Município, referente a todos os Decretos-Leis sectoriais já publicados, incluindo o Decreto-Lei n.º 

116/2019, de 21 de agosto (Áreas Protegidas), decorrentes da Lei n.º 50/2018, de 16 Agosto, (Lei-Quadro 

da transferência de competências para as autarquias locais); ---------------------------------------------------------- 

 ---------- 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; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 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 PPD/PSD.CDS-PP apresentou a seguinte declaração de voto: ------------------ 

 ---------- O PSD assinou em 18 de abril do ano passado uma declaração conjunta com o Governo no sentido 

de impulsionar o processo de transferência de competências para as autarquias locais. -----------------------  

 ---------- É igualmente sabido que o PSD sempre pugnou por um caminho mais ambicioso, mas tendo em 

conta as diferentes realidades das autarquias.  ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- As autarquias/freguesias desempenham um papel indispensável no processo de crescimento 

económico do país, na coesão social e territorial. Muito daquilo que o país é hoje, deve-o aos seus autarcas.

 ----------  O poder local pode e deve ser progressivamente ampliado e a descentralização prossegue esse fim.

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O PSD, sempre teve uma visão reformista do Estado assente numa administração pública 

descentralizada.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Com a legitimidade de quem esteve sempre na linha da frente deste processo, o PSD foi o primeiro 

partido no Parlamento a convocar as demais forças políticas para este debate. ----------------------------------  
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 ---------- Em nome do interesse nacional, o PSD assinou um acordo genérico com o Governo em torno da 

descentralização, o qual pressupunha que, até ao final de julho de 2018, o Parlamento aprovasse a Lei-

Quadro de Descentralização e uma nova Lei de Finanças Locais.  -----------------------------------------------------  

 ---------- Assim aconteceu.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mas pressupunha que, em igual período, o Governo aprovasse os decretos-lei sectoriais e os 

envelopes financeiros associados a cada autarquia com a identificação das verbas por área de 

competências a transferir, de modo a que estas, até ao dia 15 de setembro, deliberassem se aceitavam 

exercer as novas competências no ano de 2019. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Governo não cumpriu a sua parte.  -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na presente data apenas parte desses diplomas estão promulgados.  ------------------------------------  

 ---------- Ao fim de três anos a Descentralização de competências é uma miragem. -------------------------------  

 ---------- De igual modo, o Governo devia ter inscrito no Orçamento do Estado para 2019, os recursos 

financeiros a atribuir às autarquias locais e entidades intermunicipais para a prossecução das novas 

competências, cujos montantes devem constar no Fundo de Financiamento da Descentralização (FFD).  --  

 ---------- O Governo também não cumpriu com essa obrigação legal, inscrevendo apenas uma norma, a qual 

previa que os montantes a transferir para o FFD, e os seus reforços, fossem assegurados, em 2019, por mero 

despacho dos membros do Governo. Essa pretensão foi rejeitada, por expressiva maioria, em sede de 

votação na especialidade da Proposta de Orçamento do Estado para 2019. ---------------------------------------  

 ---------- É com fundada preocupação que o PSD assiste aos sistemáticos atrasos do Governo que podem 

comprometer em absoluto a materialização da transferência de novas competências para as autarquias e 

entidades intermunicipais na presente legislatura. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Chegados aqui, constata-se que o Governo não cumpriu atempadamente com o que se 

comprometeu e, nesta data, ainda as autarquias não sabem efetivamente como serão financiadas as 

competências que aceitem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Manifestamente o nosso voto contra a aceitação da descentralização de competências. ------------  

 ---------- Sesimbra, 08 de novembro de 2019 ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Bancada do PPD/PSD na Assembleia Municipal de Sesimbra ----------------------------------------------  

 ---------- José Manuel Lobo da Silva ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Maria da Conceição Gonçalves ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Grupo Municipal do MSU apresentou a seguinte declaração de voto:---------------------------------- 

 ---------- “O Movimento Sesimbra Unida já em anteriores votações sobre a transferência de competências 
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da Administração Central para as Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais, defendeu uma 

transferência faseada no tempo em que os setores/domínios de menor impacto deviam de ser privilegiados, 

permitindo assim à autarquia ajustar progressivamente os recursos humanos e agilizar em simultâneo as 

relações institucionais com outras entidades. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Por isso e por uma questão de coerência, mantemos o sentido de voto nesta matéria, votando 

contra a opção tomada pelo Executivo.” -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, foi encerrado o “Período da Ordem de Trabalhos”, e foi solicitado 

pelo Rui Rodrigues a dispensa da leitura da ata em minuta da presente reunião, que aqui se dá como 

inteiramente reproduzida para todos os devidos e legais efeitos, tendo a mesma sido considerada 

aprovada, por unanimidade, procedendo-se à respetiva assinatura. ------------------------------------------------- 

 ---------- Seguidamente, a Presidente da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão eram uma três 

horas do dia nove de novembro de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Presidente, pelos Secretários e 

pelos Membros que o desejarem fazer. 

   

 

 

 

 

 

 

 


