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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022 

 
 

ORDEM DE TRABALHOS 
 
 
 
 

1- Lançamento de derrama sobre o lucro tributável sujeito e não isento de 
Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) do Ano 2022 a 
arrecadar no exercício de 2023 – envio à Assembleia Municipal 
(Vereador do Pelouro de Administração e Finanças) 

O Município de Sesimbra à semelhança dos anos anteriores, continua na 
atual conjuntura económica, a não poder prescindir da cobrança de receitas 
próprias previstas no artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro na sua 
versão atualizada, nas quais se inclui a arrecadação do produto proveniente 
da cobrança de derrama lançada nos termos do artigo 18.º da referida Lei. 
De acordo com a análise efetuada na informação anexa n.º 20254 de 
12/9/2022 do DAF/Divisão Financeira com cujo teor concordo, e ainda à 
semelhança dos anos anteriores quanto a isenções,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere aprovar: 

1. O lançamento de uma Derrama de 1,5% sobre o Lucro Tributável 
Sujeito e não sento de Imposto Sobre o Rendimento de Pessoas 
Coletivas (IRC) de 2022 a cobrar no ano de 2023. 

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. 

►Mais é proposto que a Câmara Municipal após aprovação da proposta 
ora transcrita submeter à apreciação e deliberação da Assembleia 
Municipal de Sesimbra para os efeitos previstos na alínea d) do n.º 1 do 
artigo 25.º, em conjugação com o disposto na alínea ccc) do n.º 1, do artigo 
33.º, ambas da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro (versão atualizada). 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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2- Fixação pelo Município da participação variável até 5% no IRS, relativa aos 
rendimentos dos contribuintes de 2023 receita a arrecadar em 2024 – envio à 
Assembleia Municipal 
(Vereador do Pelouro de Administração e Finanças) 

Fazem parte das receitas municipais, as dotações que os governos inscrevem no seu 
orçamento de estado para cada ano civil, e que são FEF, FSM e o IRS. 

Quanto a este último, refere o n.º 2 do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, que a participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos com 
domicílio fiscal no Concelho de Sesimbra, a que legalmente o município tem direito, 
tem de ser fixada mediante deliberação dos Órgãos Autárquicos competentes e tem 
de ser comunicada por via eletrónica pela Câmara Municipal à Autoridade Tributária 
(AT), até 31 de dezembro do ano anterior àquele a que respeitam os rendimentos. 

Considerando que a Câmara Municipal de Sesimbra não se encontra em 
concorrência com outro Concelho limítrofe, e que não pode prescindir desta receita 
atento os pressupostos base da previsão da receita que integram a candidatura 
efetuada aquando da contratação do empréstimo do PAEL, os quais têm de ser 
cumpridos de 2012 a 2026, período que corresponde, ao da utilização e da 
amortização do citado financiamento. 

Considerando que o Município tem mantido, ao longo dos últimos anos, a 
percentagem de 5%, bem como a informação n.º 19512, de 1/9/2022 do DAF/Divisão 
Financeira,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere fixar a percentagem de 
participação variável do IRS, a vigorar em 2023, no valor de 5%, 
seguidamente, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 25.º, conjugado com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, solicitar à Assembleia Municipal, a 
respetiva autorização e minuta da parte da ata para efeitos de imediata 
execução. 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

3- Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) – fixação da taxa a aplicar no ano 2022 
a cobrar em 2023 – envio à Assembleia Municipal 
(Vereador do Pelouro de Administração e Finanças) 

1- De acordo com o estabelecido no artigo 112.º do Código do Imposto Municipal 
sobre Imóveis, na sua atual redação, cabe aos municípios mediante deliberação da 
Assembleia Municipal, fixar as taxas a aplicar, e vigorar em cada ano, para efeitos de 
cobrança do aludido imposto (IMI), dentro do limite mínimo e máximo estabelecido 
para as mesmas; 
2- O mencionado artigo do IMI, permite minorações/majorações associando-se a 
políticas de incentivo levadas a cabo pelos municípios, no âmbito do arrendamento, 
reabilitação urbana, recuperação de zonas antigas edificadas, e no combate à 
desertificação dos centros históricos; 
3- Pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, foi aditado o artigo, o n.º 112.º - A do CIMI 
que permite aos municípios, mediante deliberação do competente órgão deliberativo, 
fixar uma redução da taxa que for aprovada para vigorar no ano a que respeita o 
imposto, a proprietários com domicílio fiscal coincidente com o do imóvel destinado a 
habitação própria e permanente, atendendo ao número de dependentes, nos termos 
do artigo 13.º do Código do IRS, que compõem o respetivo agregado familiar do 
proprietário a 31 de dezembro, composição nos termos do nº. 4 do art.º 112º. do CIMI 
de acordo com a seguinte tabela: 
 



28.11.22 

 
 

 3 

 
Número de Dependentes a Cargo Redução Fixa 

1 €20 

2 €40 

3 ou mais €70 

4- Considerando a informação anexa do DAF/Divisão Financeira, conclui-se da 
análise efetuada, que apesar das taxas fixadas, (0,4% prédios urbanos e 0,8% 
Prédios Rústicos), desde o ano de 2008, o montante previsto arrecadar no corrente 
ano ficará mais baixo mas ainda assim próximo do valor inscrito no Orçamento de 
2022, facto que estará relacionado entre outros com uma menor recuperação de 
parte de pagamentos em atraso relativos a contribuintes em falta. 
5- Os compromissos assumidos que irão transitar para o próximo ano económico 
relativos a investimentos de cariz estruturante candidaturas em execução no âmbito 
do Portugal 2020, e outras relativas ao PRR tais como, Preservação Recuperação e 
Valorização da lagoa de Albufeira, BioSim Sesimbra, Operação Integrada Local das 
Freguesias do Castelo e Quinta do Conde, EEGRANTS entre outras apontam para a 
manutenção do valor das taxas do IMI em vigor, as quais se situam cerca de 11,2% 
abaixo do valor máximo previsto na Lei para os prédios urbanos. 
6- Não obstante o referido no ponto anterior, consideramos manter o incentivo aos 
proprietários que recuperam os seus prédios, dentro do mencionado no ponto 2, pelo 
que renovamos a proposta aprovada nos anos anteriores quanto a essa matéria. 
7- Atendendo a que o Orçamento de Estado para 2016, conforme referido no ponto 3, 
introduz a possibilidade de se aplicar o chamado IMI Familiar, e independentemente 
de discordarmos do método proposto que procura fazer justiça fiscal em sede de IMI 
ao invés de o fazer em sede de IRS e de considerarmos que qualquer descriminação 
positiva no quadro do IMI devia abranger todos os proprietários residentes no 
Concelho, não podemos deixar de continuar a aproveitar esta oportunidade de 
descriminação positiva para os agregados familiares de residentes com dependentes. 
Face ao nível de arrecadação de receitas do IMI no município que poderá 
eventualmente ficar ligeiramente abaixo do valor previsto no orçamento do município 
de 2022, consideramos ser de continuar a aplicar as deduções fixas conforme o 
artigo 112.º- A do CIMI. 

►É proposto que a Câmara Municipal, nos termos do Código do Imposto 

Municipal sobre Imóveis (CIMI) na atual redação, delibere:  

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 2022, a cobrar em 2023, nos 
seguintes valores respetivamente: 
a) Prédios Rústicos:0,8% 
b) Revogada 
c) Prédios Urbanos:0,4% 
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 
2023, para os prédios sitos na área territorial, definida na planta anexa, cujos 
proprietários comprovem, até 30 de junho de 2023, 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% 
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 2022 do IMI a cobrar em 2023, 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: 
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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 

3 ou mais 70 euros 

De acordo com estimativa a aprovação desta redução implica a diminuição da receita 
da Autarquia na ordem de 167 000 Euros, valor calculado com base nos dados 
informados pela AT em setembro do corrente ano, referenciados ao ano transato, 
conforme consta na informação n.º 20608 de 15/09/2022, do DAF- Divisão 
Financeira. 
D- Solicitar à Assembleia Municipal nos termos da alínea d), do n.º 1, do artigo 25.ª 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, aprove o proposto nos pontos A, B e C 
anteriores. 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

4- Parques de Campismo – licenciamento de estação e conduta elevatória de 
esgoto doméstico elevatória de esgoto doméstico – despacho final – Aldeia 
do Meco – Campimeco, SA 
(Presidente) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere  

Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 

5- Operações de loteamento – loteamento urbano – licenciamento das obras de 
urbanização – condições de alvará – Herdade do Cabeço da Pedra – Magna 
Wooddlands, Eco Resort Developments, SA 
(Presidente) 

Considerando os pareceres técnicos dos serviços municipais, 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do n.º 1 do art.º 
23 do RJUE, deferir o pedido de licenciamento de obras de urbanização e 
estabelecer, nos termos do art.º 53, o seguinte: 
1- Que o prazo estabelecido para execução da obra de urbanização é de 18 meses. 
2- Que o montante da caução destinada a assegurar a boa e regular execução das 
obras de infraestruturas gerais e das obras previstas no PACS é de 6 670 000,00€, 
constituindo a sua prestação condição de emissão do alvará de loteamento; 
3- Que a caução deve ser prestada a favor da câmara municipal de Sesimbra pelos 
meios e nos termos previstos no contrato de urbanização celebrado em 04/11/2022; 
4- Que o deferimento do pedido de autorização de utilização das edificações e a 
respetiva emissão do alvará depende da verificação das seguintes condições: (i) 
conclusão das obras de urbanização que constituem infraestruturas internas, receção 
provisória das infraestruturas gerais e das obras previstas no PACS2012 associadas 
à operação de loteamento;  
5- Devem ser cumpridas todas as obrigações assumidas pela promotora no contrato 
de urbanização;  
6- Observar na execução das obras de urbanização todas as condições referidas nos 
pareceres técnicos, que devem ficar refletidas nas telas finais, nomeadamente: 
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PROJETO DE ARRUAMENTOS/SINALIZAÇÃO 
No troço de ligação à Estrada Nacional o betuminoso deverá ter inertes de 
basalto. 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
Captações: 
Necessidade de incluir o pormenor do isolamento da camisa do furo (aço inox 316I 
AISI) com isolamento, ``I” em calda de cimento com calda de cimento na proporção 
de 33 litros de água por 50 Kg, enchimento da base para o topo”; 
Conduta Adutora: 
- Incluir no mapa de quantidades o T em FFD de 300 X 100mm em PN16; 
- Apresentação de peça desenhada, planta e alçado, para a caixa em alvenaria a 
construir no caminho de acesso à Herdade da Ferraria para receber um contador com 
um diâmetro de 30 mm e o referido supressor; 
Conduta Distribuidora: 
Colocação no projeto o troço da conduta distribuidora de abastecimento de água, 
desde a Fase1, até à Fase 2, passando por baixo da rotunda a construir; 
RECOLHA E TRANSPORTE DE ÁGUAS RESIDUAIS 
Saneamento de águas residuais domésticas: 
Entrega de cópia do pedido de licenciamento, na APA, para o despejo do efluente 
doméstico no meio hídrico do empreendimento para o caso de avaria da EEAR; 
Entregar de planta com um pormenor do ponto de ligação do efluente doméstico na 
Rua dos Agapantos na Carrasqueira; 
Saneamento de águas residuais pluviais:  
Da análise dos projetos das obras de urbanização fase 1, parcelas P1, P2, P3 e P4, 
rede de drenagem de águas residuais domésticas pluviais (ARp), torna-se necessário 
cópia da entrega da licença na APA para a descarga das águas residuais pluviais 
para a linha de água conforme referenciada no projeto. 
Água tratada para rega proveniente da SIMARSUL: 
É necessário colocar no projeto o traçado da conduta distribuidora de água para rega, 
que irá fazer o abastecimento do empreendimento a construir futuramente na zona 
nascente à EN 378. 
Entrega de cópia do pedido de licença na APA, para o uso da água tratada fornecida 
pela SIMARSUL para a rega com ApR. 
PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO 

 Todas as linhas de MT ou AT existentes dentro do loteamento deverão ser 
desviadas ou apeadas na fase de obras de urbanização; 

 Na rotunda a contruir na EN378 deverão ser projetadas caixas e condutas para 
passagem de infraestruturas, para que o betuminoso não seja futuramente 
afetado por travessias; 

 Deverá ser executada uma rede de distribuição pública de energia elétrica em BT 
para alimentar o reservatório de água a ceder à CMS; 

 Verificada a necessidade de instalar um PTD (Posto de Transformação de 
Distribuição) público e explorado pela E-Redes, este poderá ser instalado na 
área a ceder para a instalação do reservatório de água; 

 Deverá ser projetada e executada a infraestrutura de iluminação pública na 
rotunda a construir na EN 378, em colunas octogonais de 8 metros com 
luminárias de tecnologia led em cor 3000º, devidamente dimensionada. 
PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES (ITUR) 
Deverá ser projetada e executada uma ITUR pública, interligada com a existente 
na EN378, para fornecimento de telecomunicações ao reservatório de água a 
ceder à CMS. 

►Mais é proposto que se considere ultrapassados os condicionalismos 
estabelecidos na deliberação de 26/10/2022 com base nos fundamentos 
do parecer técnico da UTAPIM. 
CEDÊNCIAS 
Para os efeitos do disposto no artigo 44.º do RJUE, com a emissão do alvará, são 
efetivadas as seguintes cedências, livres de quaisquer ónus ou encargos: 
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Para o DOMÍNIO PÚBLICO: 
● Parcela destinada à faixa de proteção da EN378, com a área de 11 315,86m2; 
● Parcela destinada à via da Carrasqueira prevista no PACS, com a área de 
16 745,79m2; 
● Parcela destinada a instalação do reservatório de água do Pinheiro dos Corvos, 
com a área de 5 485,34m2. 
A área de cedência é inferior à área de cedência média prevista no n.º 1 do artigo 65.º 
do Regulamento do PPZNMS, havendo lugar a compensação, nos termos do 
RTCRAU. A área em falta é de 1.904,00m2. 
Para o DOMÍNIO PRIVADO: 
Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra sob o número 6114, 
com a área de 10 hectares. 
COMPENSAÇÕES 
Haverá lugar ao pagamento de uma compensação correspondente à área de 
cedência em falta no valor de 153 687,07€ (cento e cinquenta três mil, seiscentos e 
oitenta e sete euros e sete cêntimos) 
Taxas urbanísticas: 3 495 448,85 €  
Dedução de 2/3 das taxas, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 8.º do RTCRAU – 
2 333 333,33€,  
Total do valor da taxa a pagar é de 1 162 115,52€. 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

6- Suspensão para o ano de 2023, das atualizações de rendas do Parque 
Habitacional Municipal 
(Vice-Presidente - Pelouro de Habitação) 

As rendas do Parque Habitacional Municipal atualizam-se de dois em dois 
anos por aplicação do coeficiente publicado anualmente em DR para as 
rendas condicionadas, sendo que, nos anos intercalares, existe a chamada 
reavaliação pelo senhorio das circunstâncias que determinam a renda (n.º 3 
do art.º 23.º da Lei n.º 81/204, de 19 de dezembro - lei que estabelece o novo 
Regime do arrendamento apoiado para habitação- alterada e republicada pela 
Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto).  

Esta reavaliação é feita mediante a análise aos rendimentos dos agregados, 
podendo gerar quer aumentos, quer redução de rendas, em função do 
aumento ou redução dos rendimentos dos agregados no ano civil anterior. 

Os cálculos destas reavaliações são executados da mesma forma que se 
calculam as rendas para inicio de contrato, de acordo com o previsto na Lei 
n.º 81/2014 já referida. 
Tendo em conta as circunstâncias atuais em que as famílias se encontram a 
perder poder de compra diariamente devido ao aumento exponencial da 
inflação, a dificuldade em cumprirem as suas obrigações enquanto 
arrendatários também ficam afetadas, tanto mais se a acrescer às 
dificuldades decorrentes da situação conjuntural atual, virem as suas rendas 
serem aumentadas, quer seja por aplicação do coeficiente de 1,02, quer seja  
pela reavaliação dos seus rendimentos e composição familiar. 
Assim sendo, e tendo em conta a especificidade do contexto atual, 
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►É proposto que a Câmara Municipal delibere: 
1- Suspender durante o ano de 2023, a atualização de rendas do parque 
habitacional municipal seja por coeficiente seja por reavaliação das 
condições que levaram à aplicação da sua renda atual. 
2- Que se informem todos os inquilinos desta deliberação, ficando sem 
efeito as notificações que já receberam com os novos valores de renda 
para vigorarem em 2023, com a seguinte exceção: 
a) Nos casos em que a reavaliação da renda já calculada, tenha 
resultado numa descida da mesma e, por forma a que estes inquilinos 
não fiquem prejudicados, dever-se-á manter a renda já notificada, 
entendendo-se a mesma como uma revisão de renda que pode ser feita 
a todo o momento quer a pedido do inquilino, quer pela Câmara 
enquanto senhoria, sempre que se verifiquem alterações ao rendimento 
ou à composição do agregado familiar que resulte numa redução de 
rendimento. (n.ºs 1 e 2 do art.º 23.º da Lei n.º 81/14)  

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

7- Projeto de Regulamento de Benefícios Fiscais do Município de Sesimbra – 
envio à Assembleia Municipal 
(Presidente) 

Considerando que: 
A- A câmara municipal deliberou, em 22 de junho de 2022, desencadear o 
procedimento de elaboração do “Regulamento de Isenções e Benefícios Fiscais de 
Impostos Municipais” e proceder à sua publicitação nos termos do disposto no n.º 1 
do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 07 de janeiro, adiante designado por CPA; 
B- Na mesma reunião, o órgão executivo do município, deliberou, também, fixar o 
prazo de 10 dias úteis para os interessados constituírem-se como tal e apresentarem 
contributos para a elaboração do referido regulamento;  
C- Ninguém se constituiu como interessado, nem foram apresentados quaisquer 
contributos para a elaboração do regulamento; 
D- O “Projeto de Regulamento de Benefícios Fiscais do Município de Sesimbra” foi 
elaborado e Câmara Municipal deliberou, em 21 de setembro de 2022, submetê-lo a 
consulta pública, nos termos do n.º 1 do artigo 101.º do CPA; 
E- O prazo de 30 dias úteis decorreu e não foram apresentados contributos ou 
sugestões; 
Considerando, também, que: 
F- Os municípios dispõem de poderes tributários relativamente a impostos e outros 
tributos a cuja receita tenham direito, nomeadamente o poder de concederem 
isenções e benefícios fiscais, nos termos do n.º 2 do artigo 16.º, da Lei n.º 73/2013, 
na redação atual, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e 
entidades municipais; 
G- As sucessivas alterações ao regime jurídico das finanças locais têm reforçado a 
autonomia das autarquias em matéria de benefícios fiscais e evoluído no sentido de 
os municípios disporem de atos normativos, designadamente regulamentos, que 
definam as regras a observar pelo órgão executivo do município no ato de concessão 
ou não de um benefício fiscal numa situação individual e concreta;  
H- Os benefícios fiscais constituem medidas de caráter excecional instituídas para 
tutelar interesses públicos extrafiscais de relevância superior ao da própria tributação 
que afastam, e neste sentido são hoje um importante instrumento de política fiscal; 
I- É necessária uma estratégia fiscal local que aumente a competitividade do território 
municipal para atrair pessoas e empresas e que responda aos desafios da 
sustentabilidade ambiental e da desertificação dos núcleos urbanos mais antigos e 
degradados; 
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J- Os benefícios previstos no Regulamento traduzem as opções fiscais do Município 
de Sesimbra constituindo um mecanismo para promover a habitação própria e 
permanente no concelho e a fixação de residência de famílias e jovens, o acesso a 
habitação acessível, a reabilitação urbana e a melhoria do desempenho energético 
dos edifícios, assim como para fomentar o associativismo e o crescimento 
empresarial; 
K- É expectável que a concessão dos benefícios fiscais objeto do Regulamento 
tenham impactos positivos na vida dos munícipes, nomeadamente, através do 
aumento do número de fogos no mercado de arrendamento a preços acessíveis, e no 
desenvolvimento do território municipal e da economia local, designadamente com a 
reabilitação e repovoamento de áreas degradadas e obsoletas e o aumento e 
diversificação do investimento no concelho, contribuindo neste sentido para uma 
melhor e mais eficaz prossecução do interesse público; 
L- A despesa fiscal inerente aos benefícios fiscais a conceder não compromete a 
estabilidade orçamental e a equidade intergeracional, dois princípios basilares da 
atividade financeira das autarquias locais; 
Considerando, ainda, que:  
M- A assembleia municipal detém competências específicas no domínio dos poderes 
tributários, como preconiza a al. c) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro; 
N- O n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação atual, 
estabelece que cabe, especificamente à assembleia municipal, mediante proposta da 
câmara municipal, aprovar o regulamento que contém os critérios e condições para o 
reconhecimento de isenções totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente 
aos impostos e outros tributos próprios;  
O- Compete também à assembleia municipal aprovar os regulamentos com eficácia 
externa, conforme estabelece a al. g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro; 

►É proposto que, ao abrigo da alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, a Câmara Municipal delibere 
submeter o “Regulamento de Benefícios Fiscais do Município de Sesimbra” a 

aprovação da Assembleia Municipal. 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

8- Proteção de Dados do Município de Sesimbra – designação do encarregado 
(Presidente) 

Considerando que: 
A- O Regulamento da (EU) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril, adiante designado como Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), 
que estabelece as regras relativas à proteção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, prevê 
que a entidade responsável pelo tratamento de dados pessoais deve designar um 
Encarregado de Proteção de Dados (EPD); 
B- A Lei n.º 58/2019, de 08 de agosto, define, no n.º 2 do artigo 12.º, para efeitos da 
execução do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), as entidades 
públicas que estão sujeitas a essa obrigação; 
C- O Município, nos termos da legislação supramencionada, é uma entidade 
responsável pelo tratamento de dados pessoais e deve designar um Encarregado de 
Proteção de Dados (EPD), em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 37.º do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD); 
D- De acordo com a al. c) do n.º 3 do artigo 12.º, da Lei n.º 58/2019, compete à 
câmara municipal designar o Encarregado de Proteção de Dados (EPD) com base 
nos requisitos previstos no n.º 5 do artigo 37.º do Regulamento Geral de Proteção de 
Dados (RGPD); 
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E- O Encarregado de Proteção de Dados (EPD) de ser designado com base nas suas 
qualidades profissionais e, em especial, nos seus conhecimentos especializados no 
domínio do direito e da prática de proteção de dados, bem como na sua capacidade 
para exercer as funções previstas no Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(RGPD) e na Lei n.º 58/2019, conforme preceitua o n.º 5 do artigo 37.º, do RGPD; 
F- São funções do Encarregado de Proteção de Dados (EPD), nomeadamente: (i) 
informar e aconselhar sobre as obrigações decorrentes do RGPD, quer o responsável 
pelo tratamento de dados ou subcontratante, quer os trabalhadores que tratem os 
dados; (ii) realizar auditorias periódicas ou programadas de conformidade das 
atividades com o RGPD; (iii) sensibilizar os utilizadores para a importância da 
deteção atempada de incidentes de segurança e para a necessidade de informar 
imediatamente o responsável pela segurança; (iv) assegurar as relações com os 
titulares dos dados nas matérias abrangidas pelo RGPD e pela legislação nacional 
em matéria de proteção de dados; e (v) cooperar e ser um ponto de contacto com 
Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD);  
G- O Encarregado de Proteção de Dados (EPD) pode ser um elemento pertencente 
ao quadro de pessoal da entidade responsável pelo tratamento de dados pessoais – 
n.º 6 do artigo 37.º do RGPD; 
H- O mais adequado, neste momento, atenta a natureza e características das funções 
a desempenhar, é optar por designar um trabalhador do mapa de pessoal da Câmara 
Municipal de Sesimbra, que possua os requisitos legais definidos e um conhecimento 
aprofundado da estrutura orgânica dos serviços municipais e do seu funcionamento, 
para facilitar a comunicação e sensibilização interna para o cumprimento das 
obrigações do RGPD e demais legislação de proteção de dados e a deteção dos 
riscos associados às operações de tratamento; 

Assim, por reunir os requisitos legalmente exigidos, possuir formação no domínio da 
proteção de dados e ter participado no diagnóstico de conformidade da atividade 
municipal com o RGPD,  

►É proposto, ao abrigo da al. c) do n.º 3 do artigo 12.º da Lei n.º 58/2019 
que a Câmara Municipal delibere designar como Encarregado de 
Proteção de Dados (EPD), a Dra. Maria da Conceição Martelo da Fonte. 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Minuta da Ata da Reunião de Câmara Municipal – aprovação  

Deliberação: Aprovada, por unanimidade. 


