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Edital n.º 12/2018 - “GAP/UAAM” 

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

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

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

Autárquico, que a Assembleia Municipal na sua sessão ordinária realizada no dia 2 de fevereiro de 2018, 

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

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

 --------- Aprovou por unanimidade as atas, aprovadas em minutas, de 17 de outubro de 2017, 27 de 

novembro de 2017 e 11 de dezembro de 2017 -------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Aprovou, por unanimidade, o Voto de Pesar sobre o Falecimento de António Inácio Narciso, 

que se passa a transcrever, e guardou um minuto de silêncio em sua memória: ------------------------------ 

 --------- “António Inácio Narciso nasceu em Santana, Portel, Distrito de Évora, em Abril de 1943. 

Residente na Quinta do Conde desde 1971, António Narciso foi proprietário do estabelecimento “ Os 

Velhotes”, designação atribuída devido a seus pais, e posteriormente do estabelecimento “ Celeiro da 

Quinta”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A propensão para a organização coletiva levou António Narciso a inscrever o “Celeiro da Quinta” 

na Associação de Comercio, Industria e Serviços do Distrito de Setúbal, organização cujos corpos sociais 

integrou em sucessivos mandatos, inclusive nos cargos de Presidente da Direção e da Assembleia Geral, 

bem como da Delegação Concelhia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Em reconhecimento, a Junta de Freguesia da Quinta do Conde atribuiu, em 9 de Outubro de 

2014, a António Narciso, a Medalha de Mérito da Freguesia. Em 4 de Maio de 2015 foi a Câmara 

Municipal de Sesimbra a condecora-lo com a Medalha de Mérito Municipal. ------------------------------------ 

 --------- Participou também na organização dos convívios de pioneiros da Quinta do Conde realizados nos 

anos de 2006 a 2010. Em 2017 aceitou ser mandatário concelhio de Sesimbra da candidatura da CDU às 

eleições autárquicas desse ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em sessão ordinária no dia 2 de Fevereiro de 2018, 

delibera aprovar um voto de pesar pelo falecimento de António Inácio Narciso, manifestando as mais 

sentidas condolências à sua família e amigos.” ---------------------------------------------------------------------------  

 --------- Aprovou, por unanimidade, o Voto de Pesar sobre o Falecimento de Alberto Xavier Penim 

Zegre Neto, que se passa a transcrever, e guardou um minuto de silêncio em sua memória: ------------- 

 --------- “Alberto Xavier Penim Zegre Neto, nasceu em 19 de Janeiro de 1949. Natural de Sesimbra onde 

sempre morou, manifestou desde cedo grande dedicação à sua terra, através de inúmeras atividades e 

cargos exercidos quer no movimento associativo, quer em Instituições de cariz social mas também como 
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autarca. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Pai de 3 filhos, avô de 5 netos, marido e filho dedicado e embora desenvolvendo a sua atividade 

profissional na antiga Casa dos Pescadores (atual Segurança Social), deu continuidade à empresa 

familiar e secular de apoio de praia – Estabelecimentos Zegre - atividade turística pela qual, a 4 de Maio 

de 2015 foi agraciado pela Câmara Municipal de Sesimbra, com a Medalha de Mérito Municipal, Grau 

Prata. -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Foi elemento integrante da fundação do Agrupamento 325 Sesimbra do Corpo Nacional de 

Escutas, nos anos 70, tendo igualmente sido membro fundador da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários 

de Sesimbra em Janeiro de 1974, Instituição onde desempenhou igualmente funções de Comandante. -- 

 --------- Membro ativo na Igreja Paroquial de Santiago, foi igualmente Presidente da Assembleia da 

Irmandade do Senhor Jesus das Chagas e responsável pelos assuntos económicos. ---------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em sessão ordinária no dia 2 de Fevereiro de 2018, 

delibera aprovar um voto de pesar pelo falecimento de Alberto Xavier Zegre Neto, manifestando as mais 

sentidas condolências à sua família.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Aprovou, por unanimidade, o Voto de Pesar sobre o Falecimento de Edmundo Pedro, que se 

passa a transcrever, e guardou um minuto de silêncio em sua memória: --------------------------------------- 

 --------- “Edmundo Pedro, nascido em Alcochete em Novembro de 1918, foi um herói da luta contra a 

ditadura derrubada em Abril de 1974 e que entregou toda a sua vida – antes e depois dessa data 

libertadora – a um sempre incansável combate pelos valores da Liberdade e da Democracia, constituindo 

uma incontornável e perene referência de coragem e de combatente político para todos os socialistas 

portugueses. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Edmundo Pedro foi preso pela primeira vez em 1932, com apenas 15 anos de idade, conhecendo 

bem a repressão e os cárceres da ditadura, passando pelo Aljube, Peniche a Caxias. Foi também o mais 

jovem preso político mais novo do sinistro campo de concentração do Tarrafal, onde passou dez anos, 

debaixo das mais indignas e desumanas condições. Libertado em 1946, envolveu-se em várias 

conspirações e tentativas de derrube da ditadura fascista, que lhe valeram mais uma prisão, na 

sequência do assalto ao quartel de Beja, em 1962. ---------------------------------------------------------------------- 

 --------- Militante do PS logo após o 25 de Abril, revelou-se também um elemento-chave no combate pela 

defesa de um regime democrático pleno, o que lhe veio a valer acusações injustas que a Justiça e a 

História acabaram por demonstrar falsas. Deixa-nos várias obras essenciais para um profundo 

conhecimento do século XX português e um precioso legado, que deve orgulhar todos os democratas 

portugueses. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Deputado do PS em várias legislaturas, Edmundo Pedro deixou em todos os que com ele tiveram 
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a felicidade de contactar um traço indelével de humildade, humanidade e coragem, que manteve até ao 

fim dos seus dias, neste ano em que iria cumprir os seus cem anos. ------------------------------------------------ 

 --------- Saliente-se finalmente a sua ligação ao concelho de Sesimbra, mais concretamente à Lagoa de 

Albufeira, local que elegeu para sua habitação nos anos mais recentes da sua longa e preenchida vida. - 

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra manifesta assim o seu mais profundo pesar pela morte de 

Edmundo Pedro e transite a todos os familiares e amigos as suas mais sentidas condolências.” ------------  

 --------- Aprovou por unanimidade a Moção com o título “Pela defesa do serviço postal enquanto 

serviço público e universal”, que se passa a transcrever: ------------------------------------------------------------- 

 --------- “É com grande apreensão que temos vindo a acompanhar a ofensiva que está em curso no que 

respeita aos Correios enquanto serviço público fundamental às populações, à economia nacional, ao 

desenvolvimento regional e à coesão do território. ---------------------------------------------------------------------- 

 --------- Os CTT pretendem encerrar mais de vinte e duas estações ou postos de correio além dos que já 

encerraram como é o caso do Posto dos Correios na freguesia de Santiago, que resultou no agravamento 

das dificuldades desta população, que tem direito a um Posto dos CTT com as devidas condições e 

serviços necessários.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Na Vila da Quinta do Conde as reclamações multiplicam-se nos tempos de atendimento, uma vez 

que o balcão foi transformado em banco CTT logo o método em execução de passar parte dos serviços 

para as papelarias e estabelecimentos similares, remete para o princípio da confidencialidade, já 

alertado pelas estruturas representativas dos trabalhadores dos correios, pois trata-se de informação 

sobre pensões de reforma, o que pagam ou recebem os cidadãos, a quem enviam cartas ou de quem 

recebem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Desde o ano de 2000 mais de um milhar de estações e postos de correios foram encerrados. 

Desde 2000 mais de um milhar de postos de trabalho dos CTT foram extintos. ---------------------------------- 

 --------- Em 2013 o anterior Governo concessionou a privados os CTT, um serviço com mais de 500 anos 

de existência, uma empresa que sempre foi lucrativa, com um serviço publico postal inestimável às 

populações de todo o Pais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A empresa aquando da concessão a privados apresentava uma estrutura de lucros de mais de 

300 milhões de euros. Hoje mesmo perante os mais de 100 milhões de euros de dividendos, a empresa 

não permite manter abertas estas duas dezenas de estações ou postos e servir condignamente as 

populações ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Os CTT, Correios de Portugal, S.A. tem vindo, de forma continuada, a não cumprir com os 

pressupostos do contrato de concessão, facto que originou diversas multas por parte da ANACOM. ------ 

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra propõe que a Assembleia Municipal de Sesimbra, na sua 
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reunião de 02 de fevereiro de 2018, delibere: ----------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 1 – Manifestar o seu veemente desacordo com o encerramento da estação dos CTT na Vila de 

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

 --------- 2 – Que seja pedido parecer à ANACOM sobre o encerramento da estação citada e o adequado 

cumprimento da garantia da oferta de um serviço público postal universal em Sesimbra. -------------------- 

 --------- 3. Solidarizar-se com as lutas das populações e dos trabalhadores dos CTT contra o 

encerramento de estações dos correios; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- 4. Remeter a presente moção para: ------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- • Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas --------------------------------------- 

 --------- • Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa ------------------ 

 --------- • Primeiro-Ministro ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- • Ministro da Economia ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- • CGTP-IN – Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional --------- 

 --------- • UGT – União Geral de Trabalhadores --------------------------------------------------------------------------- 

 --------- • Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações ----------------------------- 

 --------- • Comissão de Trabalhadores dos CTT ---------------------------------------------------------------------------- 

 --------- • MUSP – Movimento de Utentes dos Serviços Públicos” ----------------------------------------------------  

 --------- Deliberou por unanimidade, com a concordância do Grupo Municipal proponente, baixar à 

Comissão Sociocultural, Cidadania e Segurança dos Cidadãos, a Moção subordinada ao tema “Por um 

Atendimento Digno”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Aprovou por unanimidade, a Moção subordinada ao tema “Movimento Associativo em 

Portugal”, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “Não é demais relembrar que já antes de Abril de 74, apesar das limitações, pressões, 

discriminações, tentativas de instrumentalização e mesmo perseguição, o associativismo se afirmou, 

pela sua natureza e pelas suas profundas raízes populares, como um fator de consciência cívica, de 

cultura e de vida democrática dos cidadãos. ------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- A importância e o valor do associativismo popular decorrem do facto de constituir uma criação e 

realização viva e independente do povo português; uma expressão da ação social das populações nas 

áreas da cultura, do desporto, do recreio, da educação, do património, etc.; uma expressão da 

consciência cívica, da criatividade e do talento dos portugueses, assumindo-se como elemento valioso da 

qualidade de vida de todos nós. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Por outro lado, pela sua própria natureza o associativismo é expressão e exercício de liberdade e 

exemplo de vida democrática. É uma escola de vida coletiva, de cooperação, de solidariedade, de 
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generosidade, de independência de humanismo e cidadania. Concilia valor coletivo e individual. Pelo 

que, defender, reforçar, apoiar e promover o desenvolvimento do movimento associativo é defender e 

reforçar a democracia e a participação dos cidadãos na vida social. ------------------------------------------------ 

 --------- O Movimento Associativo constitui um dos corpos intermédios da sociedade, com carácter 

profundamente consciencializador, um movimento imparável face às necessidades profundas das 

populações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- O Movimento Associativo é um produto social. Transforma-se com a evolução social, acompanha 

e participa ativamente nessa transformação. Realiza-se tanto mais profundamente quanto mais tenha 

claros os objetivos da sua intervenção, o seu projeto próprio e o projeto de sociedade para que está 

orientado o conteúdo fundamental da sua ação. ------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Com situações diferenciadas e altos e baixos devemos salientar esforço de milhares de homens e 

mulheres no sentido de contribuir para elevar o nível e a capacidade de intervenção do movimento 

associativo, na consciencialização e resposta aos problemas das populações e na construção de uma 

sociedade mais participativa e maior bem-estar social. ---------------------------------------------------------------- 

 --------- Os recentes acontecimentos noticiados acerca do movimento associativo são casos isolados, que 

podem acontecer em qualquer setor com o qual o Estado se relacione. O que é preciso evitar é que, por 

força de palavras e/ou ideias mal medidas, se prejudiquem milhares de organizações, com sérios 

impactos na sua imagem, integridade e dedicação e até com consequências imprevisíveis na sua 

sustentabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- É fundamental que tenhamos presente que estamos perante um universo que abrange milhares 

de organizações que substituem e complementam o Estado, proporcionando qualidade de vida a milhões 

de pessoas de todas as idades e a promoção de uma maior coesão social. --------------------------------------- 

 --------- Não podemos deixar de referir a importância do movimento associativo no concelho de 

Sesimbra, fator de desenvolvimento e de integração das nossas gentes quer a natural do concelho e 

principalmente daqueles que vindos de outros locais escolheram Sesimbra como a sua casa. --------------- 

 --------- Deixamos ainda uma mensagem para os recentes acontecimentos noticiados na sequência do 

incêndio na associação recreativa em Vila Nova da Rainha Tondela que deve ser afirmado com uma 

“profunda consternação” ,  pois trata-se de um momento de profundo sofrimento e grande tristeza para 

as respetivas famílias, amigos, dirigentes e toda a comunidade pelo " trágico acidente" ocorrido. --------- 

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra reunida a 2 de Fevereiro de 2018 delibera: --------------------- 

 --------- •Manifestar o seu apoio incondicional ao Movimento Associativo em Portugal. ----------------------  

 --------- •Manifestar junto do estado português a necessidade de se levem a cabo medidas legislativas 

que definam o estatuto do dirigente associativo e que assegure aos dirigentes o exercício das suas 
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funções em melhores condições. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 --------- Movimento Associativo do Concelho de Sesimbra ------------------------------------------------------------- 

 --------- ANIMAR – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local ---------------------------------------- 

 --------- CEEPS (CIRIEC Portugal) – Centro de Estudos em Economia Pública e Social ---------------------------- 

 --------- CNIS - Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade ------------------------------------------ 

 --------- CONFAGRI - Confederação Nacional Das Cooperativas Agrícolas E Do Crédito Agrícola De 

Portugal ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- CONFECOOP – Confederação Cooperativa Portuguesa CCRL ----------------------------------------------- 

 --------- CPCCRD – Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto ------------- 

 --------- CPF – Centro Português de Fundações ---------------------------------------------------------------------------- 

 --------- UMP - União das Misericórdias Portuguesas -------------------------------------------------------------------- 

 --------- Associação Recreativa, Cultural e Humanitária de Vila Nova da Rainha --------------------------------- 

 --------- Presidente da Republica ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Presidente Assembleia da Republica ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 --------- Grupos Parlamentares da Assembleia da Republica ---------------------------------------------------------- 

 --------- Câmara Municipal de Sesimbra ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 --------- Aprovou por unanimidade, a Recomendação à Câmara Municipal subordinada ao tema 

“Edifício dos CTT da Vila de Sesimbra”, que se passa a transcrever:----------------------------------------------- 

 --------- “O edifício onde se localizaram os serviços dos CTT da Vila de Sesimbra foi alienado pela Câmara 

Municipal de Sesimbra à empresa que, à época, detinha a concessão em Portugal dos serviços de 

correios e comunicações postais, com o objetivo específico de servir a população nela residente e os 

milhares de turistas que anualmente a frequentam. -------------------------------------------------------------------- 

 --------- Entretanto, como é do conhecimento público, a empresa foi privatizada e o plano de 

encerramento de instalações da nova concessionária fez com que a Vila de Sesimbra perdesse o posto 

dos CTT. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Nestes termos, a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida a 2 de Fevereiro de 2018, delibera 

recomendar à Câmara Municipal iniciativas com vista à possibilidade de recuperação das antigas 

instalações dos CTT na Vila de Sesimbra para objetivos de utilidade pública municipal.” ---------------------- 

 ----------Deliberou por unanimidade, com a concordância do Grupo Municipal proponente, baixar à 

Comissão de Líderes dos Grupos Municipais, a Recomendação à Câmara Municipal subordinada ao 
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tema “Canil Municipal de Sesimbra / Apoio animal”. -------------------------------------------------------------------- 

 ----------Aprovou por unanimidade, a Recomendação à Câmara Municipal sob o tema “Substituição da 

frota automóvel da Câmara Municipal de Sesimbra por veículos movidos a combustíveis não fósseis”, 

que se passa a transcrever, sendo que à altura da votação se encontravam presentes 23 eleitos:------- 

 --------- “Portugal está a ser afetado de forma visível pelas alterações climáticas, tal tem sido sentido por 

todos nós, cidadãos comuns, empresas, economia e mais importante a natureza. ----------------------------- 

 --------- O planeta Terra ao longo da sua história sempre foi alvo deste fenómeno. No entanto no séc. XX, 

o ritmo das variações climáticas tem sofrido uma forte aceleração, com tendência a que tome 

proporções catastróficas se não forem tomadas medidas urgentes de forma a diminuir o efeito de estufa 

causado pela emissão de CO2 para a atmosfera. ------------------------------------------------------------------------ 

 --------- O município de Sesimbra pode e deve contribuir na diminuição da emissão destes gases nocivos 

para a atmosfera. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Este processo já teve início com a aquisição de viaturas elétricas para os serviços externos da 

autarquia. No entanto esse investimento deve continuar de forma contínua para que a frota automóvel 

da autarquia se torne movida a combustíveis não fósseis / limpos. ------------------------------------------------- 

 --------- Assim a Assembleia Municipal de Sesimbra reunida a 02 de Fevereiro de 2018 recomenda a 

Câmara Municipal de Sesimbra o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Pelo motivo de ser um investimento com algum peso no orçamento da autarquia por via do 

elevado custo destes veículos automóveis e pela pouca oferta ainda existente que a frota automóvel ao 

serviço da autarquia, seja tendencialmente movida a combustíveis não fósseis / limpos.” -------------------  

 --------- Aprovou por unanimidade a Recomendação à Câmara Municipal de Sesimbra sob o título 

“Acessos públicos à Rua da Baleeira (praia da Baleeira), Forte da Baralha, Chã dos Navegantes e praia 

de Areia do Mastro”, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------- 

 --------- “Na sequência da celebração, relativamente recente, de um negócio de compra e venda de um 

terreno com cerca de 150 hectares (1,5 Km2), situado logo após a localidade da Azoia, em direção ao 

Cabo Espichel, ocupando uma vasta área dos dois lados da Estrada Nacional 379, foram colocadas 

placas, ao que tudo indica pelo (s) respetivo (s) proprietário (s) nos acessos à rua da Baleeira (praia da 

baleeira) e Forte da Baralha - Chã dos Navegantes, do lado Sul, e Praia de Areia do Mastro, incluindo 

uma das entradas do Aqueduto, do lado Norte, com a seguinte indicação: --------------------------------------- 

 --------- “PROIBIDA A ENTRADA / PROPRIEDADE PRIVADA / ENTRADA NÃO AUTORIZADA / (Constitui 

crime de usurpação de coisa imóvel punido com pena de prisão Art.º 315 do Cód. Penal) ”  ----------------- 

 --------- Por outro lado, no acesso à Praia da Areia do Mastro, além de uma placa de proibição de 

entrada, foi colocada adicionalmente uma cancela. --------------------------------------------------------------------- 
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 --------- Ora, esta é uma questão de extrema relevância, uma vez que a proibição de acesso a caminhos 

que sempre foram de utilização pública por tempos imemoriáveis colide com aquilo que é o interesse 

público e a própria lei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Assim a Assembleia a Municipal de Sesimbra, reunida em 02/02/2018, delibera: -------------------- 

 --------- Recomendar à Câmara Municipal de Sesimbra que proceda a análise da situação, com vista a 

garantir que aquelas acessibilidades mantenham um uso público.” ----------------------------------------------  

 --------- Deliberou por unanimidade, subscrever a Moção aprovada pela Câmara Municipal de 

Sesimbra em 24 de janeiro de 2018 subordinada ao tema “Regime de gestão de combustível plasmado 

no artigo 153.º da Lei do Orçamento de Estado para 2018 (Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro), que 

a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “A Câmara Municipal de Sesimbra assumiu, nos últimos anos, com o sentido de responsabilidade 

que impõe a necessidade de prevenir os fogos florestais, a tarefa de assegurar, atempadamente, a 

limpeza das redes secundárias das faixas de gestão de combustível em terrenos rurais, florestais e 

urbanos de forma a minimizar os riscos de incêndio e outros, trabalho que, no nosso concelho, tem sido 

realizado com significativo sucesso. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Tal objetivo tem sido perseguido com base no regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento publico de água, saneamento de aguas residuais e gestão de resíduos urbanos e no 

Decreto-lei nº 124 de 2006 de 28 de Junho, alterado e republicado pela Lei nº 76 de 2017 de 17 de 

Agosto (Lei de Base de Proteção Civil) nos quais se determina, que os proprietários têm de manter limpos 

os seus terrenos. Caso não façam periodicamente esta limpeza, a Câmara Municipal pode tomar posse 

administrativa dos terrenos, limpá-los e, posteriormente, aplicar uma coima pelo incumprimento da Lei e 

do regulamento mencionados e cobrar coercivamente os custos associados à operação. -------------------- 

 --------- A notificação dos proprietários é dificultada, principalmente, pela ausência de um cadastro 

atualizado da propriedade rural e urbana e pela obrigatoriedade de as autarquias pagarem elevadas 

taxas pela obtenção de informação cadastral que, muitas vezes, de pouco serve devido à desatualização 

da informação. Noutros casos, por processos judiciais de insolvência dos proprietários, não é possível 

obter as necessárias autorizações dos tribunais em tempo útil para se proceder à limpeza. ----------------- 

 --------- Apesar das dificuldades, a Câmara Municipal de Sesimbra tem promovido, no estrito 

cumprimento da lei e do regulamento municipal, várias intervenções de limpeza em terrenos onde não 

foi possível identificar o proprietário ou onde, depois de feitas as notificações regulamentares, não houve 

qualquer limpeza, colocando assim em risco quem habita as áreas onde se situam tais terrenos. ---------- 

 --------- Perante esta realidade, que é comum a muitos municípios portugueses, torna-se 

incompreensível, injusta e impraticável a imposição pelo Governo, com base numa disposição constante 
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no Orçamento de Estado para 2018, constante no artigo 153.º da Lei do Orçamento, da obrigatoriedade 

de as autarquias procederem à limpeza destas faixas de gestão de combustível para minimizar o risco de 

incêndio, sob pena de, não o fazendo, lhes ser retida uma verba correspondente a 20 por cento das 

transferências do Fundo de Equilíbrio Financeiro. Associada a esta ameaça surge a promessa de 

disponibilização de uma linha de crédito no valor de 50 milhões de euros para financiar estas operações, 

verba manifestamente insuficiente para um universo de 308 municípios. Acresce a esta insuficiência 

financeira a mais do que provável falta de empresas qualificadas para realizar todo o trabalho que há 

por fazer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Mais injusta ainda se torna esta imposição quando se sabe que o Poder Central, ao longo de 

décadas, se demitiu de fazer a gestão destas faixas de combustível, assim como não promoveu a 

atualização do cadastro da propriedade florestal, rural e urbana, fator que muito dificulta os 

procedimentos legais necessários à limpeza dos terrenos. Por outro lado, o Estado, através do ICNF, tem 

as necessárias competências para promover estas operações de limpeza, ao invés de querer transferir 

mais este ónus apenas para as autarquias locais. ------------------------------------------------------------------------ 

 --------- O problema da limpeza dos terrenos e do ordenamento do território é central no que diz respeito 

à prevenção de incêndios. A sua solução não pode nem deve, contudo, ser transferida para as autarquias 

sem critério e com a ameaça de penalizações financeiras gravosas. ------------------------------------------------ 

 --------- A Câmara Municipal de Sesimbra manifesta, assim, a sua total, discordância com esta imposição 

do Poder Central, que, desta forma, ignora todo o trabalho feito por muitos municípios nesta matéria, e 

sugere que seja encontrada uma solução para este problema que não implique uma injusta e imoral 

penalização das autarquias. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A Câmara Municipal de Sesimbra continua, contudo, a manifestar a sua total disponibilidade 

para resolver, no que estiver ao seu alcance e for legalmente viável, os problemas de limpezas de faixas 

de combustível na área do seu território, em conjugação com os municípios vizinhos, com quem 

partilhamos um Gabinete Técnico Florestal no âmbito do Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta 

contra Incêndios.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 --------- Neste período intervieram dois Cidadãos: ----------------------------------------------------------------------- 

 --------- A Cidadã Maria Albertina Oliveira que se pronunciou sobre três assuntos: Fogo-de-artifício; 2018 

Ano Europeu do Património Cultural; Causa Animal. -------------------------------------------------------------------- 

 --------- O Cidadão José Carlos Saleiro que interveio acerca do investimento previsto na área do Cabo 

Espichel pela ETOSOTO e também sobre as Grutas do Zambujal e a Sociedade de Gestão. ------------------  
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 --------- Foram prestados esclarecimentos pela Sra. Presidente da Assembleia Municipal e pelo Sr. 

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

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

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

 --------- Apreciação da atividade municipal; ------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Sobre este assunto foram feitas avaliações sobre a atividade municipal e solicitados 

esclarecimentos à Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------  Contratação de empréstimo a curto prazo até ao montante de 2 milhões de euros – condições 

contratuais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- A Assembleia Municipal autorizou, por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal, 

estando presentes 23 eleitos, a contratação do empréstimo bancário de curto prazo, até 2 milhões de 

Euros (dois milhões de euros), junto do Banco Santander Totta, de acordo com as condições 

apresentadas pelo Banco Santander Totta: -------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 1. Modalidade: Abertura de Crédito em regime de conta corrente, --------------------------------------  

 --------- 2. Montante: até 2.000.000 Euros (Dois Milhões de Euros). ------------------------------------------------  

 --------- 3. Finalidade: Apoio de Tesouraria. --------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 4. Prazo: Até 31 de dezembro 2018. ------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 5. Taxa de juro: O empréstimo vencerá juros a uma taxa indexada à “Euribor” a 12 meses, Taxa 

variável correspondente à média aritmética simples das suas cotações diárias do mês anterior ao 

período de contagem de juros, arredondada á milésima, acrescida de um spread de 0,41%, percentuais, 

a qual será revista na mesma periocidade da do prazo a que se reporta o indexante. Caso a Euribor 

assuma o valor negativo, será considerado para efeito de cálculo de juros que a mesma terá o valor 

zero. ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 6. Pagamento de juros: Os juros serão calculados dia a dia sobre o saldo devedor e pagos, 

postecipadamente, em prestações trimestrais.---------------------------------------------------------------------------  

 --------- 7. Reembolso de Capital: Quitação até ao final do ano de 2018. ------------------------------------------  

 --------- 8. Comissões: Isenção de comissões. -----------------------------------------------------------------------------  

 --------- Nota: A validade da proposta vigora até ao 30.º dia após 15 de janeiro de 2018 e caducará se até 

aquela data o Município não comunicar a respetiva aceitação. Mais, se a operação não for efetiva e 

definitivamente contratada até 14 de Fevereiro de 2018, o Banco Santander Totta fica automaticamente 

investido no direito de rever as condições descritas acima no ponto - Taxa de Juro, refletindo eventuais 
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alterações que ocorrerem nos custos de financiamento no mercado de capitais até essa data. ------------ 

 ---------  3º Ponto da Ordem de Trabalhos --------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Grutas Senhora do Cabo, Atividades Turísticas, SA – alienação ------------------------------------------  

 --------- A Assembleia Municipal, estando presentes 24 eleitos, deliberou, sob proposta da Câmara 

Municipal, por maioria, com 22 votos a favor (12 CDU, 7 PS, 2 PPD/PSD.CDS-PP e 1 BE) e 2 votos contra 

do MSU, face aos considerandos apresentados, autorizar a alienação, por um euro, das 4 mil ações que 

a Câmara Municipal possui na Sociedade Gruta Senhora do Cabo, Atividades Turísticas, SA, à outra 

acionista, Jovigruta, Ldª.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------  4º Ponto da Ordem de Trabalhos --------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 15ª Edição da Assembleia Municipal de Jovens / 11ª Edição do concurso “As cores da 

Cidadania” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, sob proposta da Comissão de Lideres dos 

Grupos Municipais, aprovar o Projeto da 15ª assembleia municipal de jovens bem como o 11º Concurso 

“As cores da Cidadania”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Sesimbra, 5 de fevereiro de 2018. 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

 

Joaquina Odete Martins da Graça. 


