
Assembleia Municipal do Seixal
Ata nº 01/2019

1ª Sessão Extraordinária – 24 de Janeiro de 2019

A T A nº 01/2019

Aos vinte e quatro dias de janeiro de dois mil e dezanove,  reuniu a Assembleia Municipal do
Seixal, na sua 1ª sessão extraordinária de 2019, nas instalações dos Serviços Centrais da Câmara
Municipal  do  Seixal,  sitas  na  Alameda  dos  Bombeiros  Voluntários,  presidida  por  Alfredo  José
Monteiro da Costa e secretariada pelo 1º Secretário, Américo Augusto de Oliveira da Costa, e pela
2ª secretária,  Sara Sofa Oliveira da Silva Lopes Oliveira,  com a seguinte Ordem de Trabalhos,
divulgada pelo edital nº 39/2018, de 20 de novembro.

I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO DA POPULAÇÃO.

II – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA.

III – PERÍODO DA ORDEM DO DIA.

III.1. Informação sobre o trabalho em curso das Comissões da Assembleia Municipal.

III.2. Transferência  de  competências  da  Administração  Central  para  a  Administração  Local.  
Publicação de diplomas setoriais. Não aceitação. Aprovação. 

III.3. Atualização dos valores da Tabela de Taxas anexa ao Regulamento de Taxas do Município do 
Seixal, nos termos do art. 44º do Regulamento de Taxas do Município do Seixal e do n.º 1 do 
art. 9º da Lei n.º 53-E/2006 de 29 de dezembro, alterada pela Lei n.º 117/2009 de 29 de 
dezembro. Aprovação. 

III.4.  Associação  de  Municípios  do  Portugal  Romano.  Aceitação  da  alteração  dos  estatutos.  
Aprovação.

III.5.  Alteração ao loteamento municipal. Aquisição da área correspondente ao Lote C-92 pelos  
dois  proprietários  dos  prédios  confnantes.  Processo  n.º  5/M/2006.  Revogação  da  
deliberação n.º 279/2017-CMS de 3 de agosto.

Estiveram presentes, para além dos membros da Mesa  

Da CDU: Paulo Alexandre da Conceição Silva, Paula Alexandra Sobral Guerreiro Santos Barbosa,
Hernâni  José  Pereira  Peixoto  Magalhães,  Nuno  Filipe  Oliveira  Graça,  Rosária  Maria  Fernandes
Antunes, Fernando Júlio da Silva e Sousa, Carlos Alberto de Sousa Pereira, Ana Luísa Pereira Inácio,
Almira Maria Machado dos Santos, Armando da Costa Farias e Raul João Felícia Ramires;

Do PS: Samuel  Pedro  da  Silva  Cruz,  Bruno António  Ribeiro  Barata,  Tomás  Baptista  Costa  dos
Santos, Luís Pedro de Seia Gonçalves, Célia Maria Martins Cunha, Jorge Leonel Vaz Freire,  Nelson
Filipe Lampreia de Oliveira Patriarca, Rui Miguel Santos Brás, Marta Sofa Valadas Barão e Milton
Natanael Palma Simões; 

Do PSD:  Rui Miguel Lança Belchior Pereira, Maria Luísa Marques da Gama, Ricardo Manuel de
Barboza Marques de Moraes e Soares  e Xavier Prego Simões; 

Do BE: Vítor Manuel Cavalinhos e Eduardo Manuel Lino Grêlo;  

Do PAN: Nuno André Batista Nunes;
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Do CDS-PP: João Guilherme Nobre Prata Rebelo.

Estiveram ainda presentes os Presidentes de Junta de Freguesia de Amora, de Fernão Ferro e da
União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, respetivamente, Manuel Ferreira
Araújo, Carlos Reis e António Santos e Joaquim Garcia, em substituição do Presidente da Junta de
Corroios.

Registaram-se as seguintes substituições  

No grupo municipal da CDU  Custódio Carvalho por Armando Farias em virtude de Maria João
Oliveira Santos ter também solicitado a sua substituição; Maria Júlia Freire por Raul Ramires em
virtude de Nuno Pombo e Gonçalo Oliveira terem também solicitado a sua substituição, e Rui
Algarvio por Almira Santos. 

No grupo municipal do PS  Sérgio Ramalhete por Milton Palma Simões. 

No grupo municipal do PSD  Duarte Correia por Ricardo Manuel de Barboza Marques de Moraes e
Soares e Rui Mendes por Xavier Prego Simões em virtude de Fátima Prior ter também solicitado a
sua substituição.

Faltou à sessão a eleita Sandra Sousa, do BE.

Para além do Presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Cesário Cardador dos Santos,
estiveram presentes os seguintes Vereadores 

Maria  Manuela  Palmeiro  Calado,  Joaquim  Carlos  Coelho  Tavares,  Maria  João  Varela  Macau,
Marco Teles Fernandes,  Elizabete Adrião,  Nuno Moreira, Cláudia Guerreiro em substituição de
Eduardo Rodrigues, Manuel Pires e Francisco Morais.  

A Sessão teve início cerca das 20 35 horas e terminou pela 1 30h do dia 25 de janeiro de 2019.

Devido a um problema técnico, a gravação áudio da sessão não apresenta condições para ser
possível a sua transcrição, pelo que a presente ata é redigida a partir da minuta da ata elaborada
pelo 1º Secretário Américo Costa, durante a sessão, minuta aprovada por unanimidade no fnal da
mesma.

O Presidente da Assembleia Municipal  abriu os trabalhos saudando os presentes, comunicando
que o Presidente da Câmara chegaria mais tarde por estar numa outra iniciativa e dando conta das
substituições de eleitos registadas na sessão. De seguida passou-se para o período de Intervenção
da população e o presidente deu a palavra à primeira munícipe inscrita, Sónia Alves.

I. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DA POPULAÇÃO.

I.1.  Sónia Alves  fez uma intervenção a propósito da Escola Básica da Quinta de Santa  Marta,
queixando-se da degradação do edifcado,  do cheiro a  mofo e da humidade e dos  problemas
respiratórios que tal  comporta para algumas crianças.  Afrmou já ter tido uma reunião com a
Vereadora Manuela Calado mas que há da parte da autarquia um desleixo protelado.

O Presidente da Assembleia Municipal  deu de seguida a palavra à munícipe Ana Monteiro.

I.2. Ana Monteiro apresentou-se como mãe do Tiago Ribeiro, aluno que frequenta a escola do
Bairro Novo e queixou-se de que a dieta vegetariana não está a ser cumprida na escola da Quinta
dos Franceses, que é a escola onde o flho vai almoçar. 
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O Presidente da Assembleia Municipal deu de seguida a palavra a Paulo Sousa.

I.3. Paulo Sousa, morador nos Redondos, faz uma intervenção a propósito da manutenção das
construções  existentes,  bem como  das  condições  dos  acessos  e  da  mobilidade  na  freguesia,
referiu a necessidade de rotundas e de melhoria da iluminação pública.

O Presidente da Assembleia Municipal deu de seguida a palavra a Samuel Marques.

I.4. Samuel Marques, interveio para perguntar sobre as reivindicações para Fernão Ferro, e para
apresentar algumas reclamações, designadamente sobre um ginásio privado que irá ser fechado e
sobre o facto de ainda não estar a ser construída a rotunda junto à PAVIL.

O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra a Cristina Silva.

I.5 Cristna Silva apresentou uma reclamação sobre infltrações no seu apartamento, dizendo estar
há mais de um ano à espera de resposta da Câmara.

O Presidente da Assembleia Municipal  deu a palavra a Miguel Alves.

I.6.  Miguel  Alves  interveio  para  reclamar  sobre  o  estacionamento  na  Quinta  de  S.  Nicolau,
referindo que o Metro Sul do Tejo "só estraga a vida aos moradores".

O Presidente da Assembleia Municipal  deu de seguida a palavra ao Vice-Presidente da Câmara
Municipal.

O Vice-presidente  da  Câmara  Municipal disse  ter  tomado  nota  das  questões  apresentadas  e
passou a palavra aos Vereadores para respostas mais concretas.

A Vereadora Manuela Calado disse, a respeito da Escola de Santa Marta que se iria realizar uma
intervenção grande na escola, na pausa letiva, incluindo a reforma das casas de banho; a respeito
da  dieta  vegetariana,  a  reclamação  foi  enviada  à  empresa  gestora  do  refeitório,  aguarda-se
resposta.

A Vereadora Maria João Macau disse, a respeito do fecho do ginásio que se trata de repor uma
situação de legalidade, uma vez que o ginásio está a ocupar um espaço público. Em relação à
reclamação do munícipe Paulo Sousa, tomou nota  e informará por escrito.

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA.

II.1. O Grupo Municipal da CDU apresentou a moção «Pela qualidade do ambiente na Aldeia de
Paio Pires», subscrita por Paula Santos.

 (Documento anexo à Ata com o número 1)

Paula Santos, da CDU, apresentou a moção.

André Nunes, do PAN, disse associar-se à luta da CDU sobre a poluição em Paio Pires.

Nuno  Graça,  da  CDU, interveio  igualmente  sobre  esta  moção.  (Não  há  notas  sobre  a  sua
intervenção)

O Presidente da Câmara Municipal fez referência às entidades que acompanham e monitorizam a
atividade da Siderurgia Nacional; informou que a Câmara está a desenvolver estudos com o IST
sobre partículas encontradas na zona e que pretende contribuir para a s soluções.
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Paula Santos, da CDU,  disse que a CDU tem vindo a acompanhar a população desde o início e
pretende  ajudar  a  resolver  o  problema  e  a  encontrar  respostas.  Informou  que  o  PCP,  na
Assembleia da República, fez um requerimento que foi aprovado por unanimidade e serão ouvidas
a Câmara do Seixal e a Agência Portuguesa de Ambiente.

Paula Santos, da CDU, prescindiu da intervenção fnal.

O Presidente da Assembleia Municipal pôs a moção à votação.

Aprovada a Tomada de Posição nº 1/XII/2019 por unanimidade e em minuta com 

 Trinta e seis (36) votos a favor dos seguintes eleitos 

- Do grupo municipal da CDU  16

- Do grupo municipal do PS  11

- Do grupo municipal do PSD  4

- Do grupo municipal do BE  2 

- Do grupo municipal do PAN  1

- Do grupo municipal do CDS-PP  1

- Do presidente da Junta FF  1

Samuel Cruz, do PS,  apresentou uma declaração de voto, referindo que votou a favor, mas que
considera que a Câmara Municipal pode ter atitude mais proativa.

II.2. Samuel Cruz, do Grupo Municipal do PS, apresentou uma declaração política, referindo-se à
situação  dos  Vereadores  do  PS  na  Câmara  Municipal  a  quem  foram  retirados  os  pelouros,
Elizabete Adrião e Marco Teles. Referiu que Elizabete Adrião foi  melhor vereadora do que ele
próprio e que Marco Teles, na proteção civil, acompanhou no terreno todas as ocorrências. Têm
trabalho feito. Acusou o PCP de alguma hipocrisia. Com respeito ao orçamento, referiu ainda que
o PS apresentou propostas, e que todas foram entregues ao Presidente da Câmara.

II.3. Rui Belchior, do Grupo Municipal do PSD, apresentou uma declaração política, referindo a
retirada da confança política do PSD ao Vereador Manuel Pires. Considera que Manuel Pires não
representa o PSD e que a carta enviada pelo Presidente da Câmara em que não reconhece a
posição do PSD é um desrespeito e uma afronta institucional ao partido.

II.4. O Grupo Municipal do PAN apresentou um pedido de esclarecimentos, subscrito por André
Nunes: 

(Documento anexo à Ata com o número 2)

André Nunes, do PAN, procedeu à leitura do documento.

Samuel Cruz, do PS, fez por duas vezes uma interpelação à mesa.  (Não há notas sobre a sua
intervenção)

Tomás Santos, do PS, também interveio. (Não há notas sobre a sua intervenção)

II.5. O  Grupo  Municipal  da  CDU  apresentou  a  saudação «À  luta  dos  estudantes  da  Escola
Secundária Manuel Cargaleiro», subscrita por Ana Inácio.

(Documento anexo à Ata com o número 3) 
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Ana Inácio, da CDU, procedeu à leitura da saudação.

Rui Belchior, do PSD, interveio afrmando tratar-se de um paradigma de contestação da CDU que
apesar de ter coisas da sua competência para resolver, prefere fazer reivindicações.

O Presidente da Câmara Municipal disse que a Câmara faz a sua parte  e que os responsáveis têm
de fazer as suas.

Ana Inácio, da CDU, prescindiu da intervenção fnal.

O Presidente da Assembleia Municipal pôs a saudação a votação.

Aprovada a Tomada de Posição nº2/XII/2019 por unanimidade e em minuta com 

 Trinta e seis (36) votos a favor dos seguintes eleitos 

- Do grupo municipal da CDU  16

- Do grupo municipal do PS  11

- Do grupo municipal do PSD  4

- Do grupo municipal do BE  2 

- Do grupo municipal do PAN  1

- Do grupo municipal do CDS-PP  1

- Do presidente da Junta FF  1

Bruno Barata, do PS,  apresentou uma declaração de voto referindo que votou a favor, mas que
existem problemas nas escolas básicas que não são resolvidos e que o Presidente da Câmara não
está preocupado com eles.

II.6. O Grupo Municipal do PS apresentou a Saudação «Programa Nacional de Investmento  
2030», subscrita por Samuel Cruz.

(Documento anexo à Ata com o número 4 ) 

Samuel  Cruz,  do  PS,  apresentou  a  saudação,  relevando  o  conjunto  muito  alargado  de
investimentos para o concelho.

João Rebelo, do CDS-PP, disse que se se cumprirem os compromissos é positivo para o concelho e
que seria bom alcançar consensos.

Paulo Silva, da CDU, disse que «de boas intenções está o inferno cheio» e que a população precisa
de concretizações e não de intenções, sendo que o PS já trouxe outras intenções de investimento
de que ainda se aguardam as realizações. Se fzerem obra a CDU cá estará para a saudar. Até lá, a
população  está  cansada  de   assistir  às  promessas  do  Poder  Central  não  cumpridas  e  o
investimento no concelho é quase só da autarquia.

Vítor Cavalinhos, do BE, disse que saudar intenções é o mais fácil de fazer; saudar o investimento
concretizado é que é mais difcil.

Rui Belchior, do PSD, disse estar satisfeito por Paulo Silva já saber diferenciar entre intenções e
deliberações e que com o PS é tudo «à la longue».

Bruno Barata, do PS, interveio. (Não há notas sobre a sua intervenção)
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O Presidente da Câmara Municipal disse tratar-se de período pré-eleitoral. Referiu que o governo
nem teve  a consideração de dialogar  com os municípios onde promete investimentos.  Deu o
exemplo da alternativa à EN10, que há 20 anos vem sendo prometida.

Samuel Cruz, do PS, deu nota fnal referindo que a vontade de Vítor Cavalinhos discordar com ele
é tão grande que, por vezes, aquele nem o ouve. 

O Presidente da Assembleia Municipal pôs a saudação à votação.

Reprovada a Tomada de Posição nº 3/XII/2019 por maioria e em minuta com 

 Onze (11) votos a favor dos seguintes eleitos 

- Do grupo municipal do PS  11

 Dezasseis (16) votos contra dos seguintes eleitos 

- Do grupo municipal da CDU  16

 Nove (9) abstenções dos seguintes eleitos 

- Do grupo municipal do PSD  4

- Do grupo municipal do BE  2 

- Do grupo municipal do PAN  1

- Do grupo municipal do CDS-PP  1

- Do presidente da Junta FF  1

II.7. O Grupo Municipal da CDU apresentou a saudação «Aos 40 anos do Serviço Nacional de 
Saúde», subscrita por Paulo Silva.

(Documento anexo à Ata com o número 5) 

Paulo Silva,  da CDU, apresentou formalmente a saudação,  tendo procedido à leitura da parte
deliberativa.

Não se verifcaram outras intervenções.

O Presidente da Assembleia Municipal pôs a saudação à votação.

Aprovada a Tomada de Posição nº 4/XII/2019 por maioria e em minuta com 

 Trinta e um (31) votos a favor dos seguintes eleitos 

- Do grupo municipal da CDU  16

- Do grupo municipal do PS  11

- Do grupo municipal do BE  2 

- Do grupo municipal do PAN  1

- Do presidente da Junta FF  1

 Cinco (5) abstenções dos seguintes eleitos 

- Do grupo municipal do PSD  4
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- Do grupo municipal do CDS-PP  1

II.8. O Grupo Municipal do PS apresentou a moção «Pela erradicação das descargas de esgotos
doméstcos na Baía do Seixal»», subscrita por Luís Gonçalves.

(Documento anexo à Ata com o número 6)

Luís Gonçalves, do PS, enquanto proponente prescindiu de apresentar a moção.

Paulo  Silva,  da  CDU,  disse  já  não  haver  descargas  de  esgotos  domésticos  na  baía,  apenas
descargas  de  esgotos  pluviais.  Por  vezes  há  problemas,  sendo  que  a  responsabilidade  é  da
SIMARSUL.

O Presidente da Câmara Municipal reforçou que não há nenhuma razão para haver esgotos para
a baía, a não ser que haja problemas no emissário da SIMARSUL,  mas que sempre que tal  se
verifca a empresa é alertada  e tudo tem sido resolvido.

Luís Gonçalves, do PS, disse que se tratou de uma situação concreta que aconteceu e que não é
inédita.

O Presidente da Assembleia Municipal pôs a moção à votação.

Aprovada a Tomada de Posição nº 5/XII/2019 por maioria e em minuta com 

 Dezoito (18) votos a favor dos seguintes eleitos 

- Do grupo municipal do PS  11

- Do grupo municipal do PSD  4

- Do grupo municipal do PAN  1

- Do grupo municipal do CDS-PP  1

- Do presidente da Junta FF  1

 Dezoito (18) abstenções dos seguintes eleitos 

- Do grupo municipal da CDU  16

- Do grupo municipal do BE  2 

II.9. O Grupo Municipal da CDU apresentou a saudação «Ao Clube Desportvo Águias Unidas do
Fanqueiro»», subscrita por Manuel Araújo.

(Documento anexo à Ata com o número 7)

Manuel Araújo, da CDU, procedeu à leitura da saudação.

Não se verifcaram outras intervenções.

O Presidente da Assembleia Municipal pôs a saudação à votação.

Aprovada a Tomada de Posição nº 6/XII/2019 por unanimidade e em minuta com 

 Trinta e seis (36) votos a favor dos seguintes eleitos 

- Do grupo municipal da CDU  16

- Do grupo municipal do PS  11
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- Do grupo municipal do PSD  4

- Do grupo municipal do BE  2 

- Do grupo municipal do PAN  1

- Do grupo municipal do CDS-PP  1

- Do presidente da Junta FF  1

II.10. O Grupo Municipal  do PS apresentou a  moção «Pela restauração da democracia e do  
estado de direito na Venezuela», subscrita por Samuel Cruz.

(Documento anexo à Ata com o número 8)

Samuel Cruz, do PS, prescindiu da apresentação da moção.

Armando Farias, da CDU, disse que o povo da Venezuela tem direito a votar e a decidir. Todas as
eleições  tiveram observadores  de acompanhamento e  foi  reconhecido o ato  democrático das
eleições. A Venezuela tem a maior reserva petrolífera do mundo e decidiram pôr o petróleo ao
serviço do povo e a seguir os EUA decidiram que isto é os seus interesses. Lembrou que os EUA
invadiram o Iraque com base na mentira das armas químicas e disso resultaram 200 mil mortos e
milhares de estropiados. Há boicote económico e fnanceiro ao povo da Venezuela. Não está em
causa a democracia, mas sim interesses económicos e fnanceiros do imperialismo. Há ofensiva
contra a democracia na Venezuela, não há falta de pagamento, há boicote. Esta semana Portugal
tem tido falta de medicamentos e não estamos com boicote fnanceiro. Repetem-se métodos e
mentiras para desestabilizar um povo soberano. A nossa constituição não está a ser respeitada,
não respeitamos a soberania de um povo.

Vítor Cavalinhos, do BE,  disse que são públicas as opiniões do BE sobre a Venezuela. Há crítica
sobre a evolução da democracia na Venezuela. o BE está de acordo com a ONU e o secretário geral
Guterres no apelo ao diálogo e contra a escalada do confito. BE apela a uma solçução política que
leve a eleições porque Maduro não soube manter a democracia. O BE rejeita a ingerência externa,
nomeadamente a ameaça de Trump  invadir a Venezuela.

Samuel Cruz, do PS, disse que a Venezuela conhece 1500% de infação e que não terá pernis para
o Natal  por culpa dos suinicultores do Montijo, que esta é a propaganda do regime mas que na
verdade os direitos mais básicos da população não estão assegurados,  quer do ponto de vista
político, quer das suas necessidades básicas.

O Presidente da Assembleia Municipal pôs a moção à votação.

Aprovada a Tomada de Posição nº 7/XII/2019 por maioria e em minuta com 

 Dezoito (18) votos a favor dos seguintes eleitos 

- Do grupo municipal do PS  11

- Do grupo municipal do PSD  4

- Do grupo municipal do PAN  1

- Do grupo municipal do CDS-PP  1

- Do presidente da Junta FF  1

 Dezasseis (16) votos contra dos seguintes eleitos 
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- Do grupo municipal da CDU  16

 Duas (2) abstenções dos seguintes eleitos 

- Do grupo municipal do BE  2 

II.11. O Grupo Municipal do PS apresentou o voto de pesar pelo falecimento de António Fonseca
Ferreira, subscrito por Samuel Cruz.

(Documento anexo à Ata com o número 9)

Samuel Cruz, do PS, procedeu à leitura do voto de pesar.

Não se verifcaram intervenções.

O Presidente da Assembleia Municipal pôs o voto de pesar à votação.

Aprovada a Tomada de Posição nº 8/XII/2019 por unanimidade e em minuta com 

 Trinta e seis (36) votos a favor dos seguintes eleitos 

- Do grupo municipal da CDU  16

- Do grupo municipal do PS  11

- Do grupo municipal do PSD  4

- Do grupo municipal do BE  2 

- Do grupo municipal do CDS-PP  1

- Do grupo municipal do PAN  1

- Do presidente da Junta FF  1

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA. 

III.1. Informação sobre o trabalho em curso das Comissões da Assembleia Municipal.

Não se verifcaram intervenções.

III.2.  Transferência  de  competências  da  Administração  Central  para  a  Administração  Local.
Publicação de diplomas setoriais. Não-aceitação. Aprovação.

(Documento anexo à ata com o número 10)

O Presidente da Câmara Municipal disse que sobre esta matéria quer a Câmara quer a Assembleia
já  tomaram  posição,  não  existindo  condições  para  aceitar  competências  que  o  Estado  quer
transferir para  a Câmara do Seixal. Todas as dúvidas anteriores continuam depois da publicação
dos decretos-lei. Desconhecem-se as matérias a transferir e os recursos a adotar. Dois anos de
processo  de  diálogo  e  não  há  estudos  para  se  analisarem as  matérias  a  transferir.  A  opção
responsável  é  não  aceitar  a  transferência  sem  se  conhecerem as  condições  e  os  meios  em
concreto. Há muitos municípios a não aceitarem. No entanto é favorável à descentralização e à
regionalização.

Samuel Cruz, do PS, disse que de boas intenções está o inferno cheio. A descentralização é uma
base para uma reforma do Estado para  maior  efcácia  e proximidade.  Tratou-se de um longo
processo de reorganização e deve haver cooperação entre poder central e local. A Administração
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deve ser ágil. O PCP é contra o processo por ter uma tendência conservadora. Após 2021 as novas
competências serão obrigatórias. Considera que o município tem condições para receber desde já
algumas áreas, nomeadamente a Proteção Civil,  as áreas portuárias e de bem estar animal.

André Nunes, do PAN, disse que se questionava se os motivos para rejeitar as competências serão
os que foram apresentados pelo Presidente da Câmara e que não podemos ambicionar apenas um
serviço público de qualidade, mas de total transparência.

João Rebelo,  do CDS-PP,  disse que o CDS-PP tem dúvidas sobre o modelo descentralizador  e
acompanha as posições apresentadas pelo Presidente da Câmara, mas o documento tem outras
matérias com as quais não concorda,  como a regionalização ou as freguesias,  daí  ir  abster-se.
Concorda com a parte do processo ter sido mal preparado e mal conduzido.

Rui Belchior,  do PSD, disse que o PSD assumiu um acordo sobre esta matéria,  dizendo sim à
descentralização  de  competências  para  os  municípios,  mas  não  há  envelopes  fnanceiros;  o
governo não cumpriu com a sua parte. Disse que Costa, em ano eleitoral, quer dizer que fez uma
reforma, mas tudo se atrasou neste processo que deveria estar decidido nesta legislatura. É uma
oportunidade perdida. PSD irá abster-se.

Vítor Cavalinhos, do BE, disse que 45 anos depois do 25 de abril e relativamente à regionalização
a  Constituição  continua  por  cumprir.  Quanto  à  descentralização,  disse  que  o  PS  nos  quer
convencer da bondade do processo. É inadmissível que os municípios não conheçam os estudos
que existem e estão no governo. É falta de respeito pelo Poder Local.

Hernâni  Magalhães,  da CDU, disse que isto não é um processo de descentralização,  mas um
enviar  de  competências  para  as  autarquias.  É  a  desresponsabilização  do governo  e  não uma
descentralização. É necessário adequar os meios às necessidades.

Bruno Barata, do PS, disse que o PCP é contra porque o acordo é entre o PS e o PSD e que este
processo  implica  a  destruição  da  estratégia  do  PCP de  quanto  pior  melhor.  O  presidente  da
Câmara deveria fazer a análise de cada Decreto Lei, mas não; O Presidente da Câmara rejeita tudo
e deu o exemplo do jogo; se o governo não fez trabalho sério, que trabalho fez a Câmara do
Seixal? A orientação vem do comité central e já está; é um mau serviço à população o não aceitar
as competências e um auto-atestado de incompetência do Presidente da Câmara.

Paulo  Silva,  da  CDU,  disse  que  todas  as  forças  políticas  são  favoráveis  ao  processo  de
descentralização. A CDU não aceita é que o governo queira impor processo sem conhecimento das
matérias;

João Rebelo, do CDS-PP, disse em resposta ao Vítor Cavalinhos que é contra a regionalização, mas
não  é  contra  a  Constituição;  houve  um  referendo  em  que  se  votou  contra,  logo  não  há
incumprimento de quem governava à época; logo é preciso propor novo referendo. Questiona que
modelo é este se nada se sabe sobre regionalização.

Samuel Cruz, do PS, disse que em 2021 há obrigatoriedade de receber todas as competências e a
Câmara do Seixal devia preocupar-se com isso; sugere-se que se vão aceitando algumas - as praias;
as  margens  do rio  Judeu e  do Coina  são importantes;  o  dispendioso  será  o  concessionário  a
assumir. Fogo e bombeiros também podia ser considerado.

Paulo Silva, da CDU, disse que a competência é do Estado e a colaboração é da autarquia; 
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Paula Santos, da CDU, disse que o PS desconstrói as posições do contra, mas as condições são
zero e levantam muitas preocupações; o governo não cumpre a lei que PS e PSD acordaram; não
há norma legal que permita as transferências para as autarquias; é o processo que está em causa;
vai criar desigualdades em todas as áreas; descentralização não há nenhuma.

A eleita Marta Barão, do PS, comunicou à mesa e abandonou os trabalhos neste ponto.

O Presidente da Câmara Municipal  disse que o município não tem condições para assumir estas
competências  mas  não  se  deve  confundir  tal  com  incompetência.  O  governo  é  que  foi
incompetente e o resultado desta assembleia será a confrmação disso mesmo. O governo deve
assumir que errou. A Câmara Municipal está disponível para discutir tudo, desde que seja para
melhorar a vida das populações.

O Presidente da Assembleia Municipal pôs a proposta à votação.

Aprovada a Deliberação nº 1/XII/2019 por maioria e em minuta com 

 Dezanove (19) votos a favor dos seguintes eleitos 

- Do grupo municipal da CDU  16

- Do grupo municipal do BE  2 

- Do presidente da Junta FF  1

 Onze (10) votos contra dos seguintes eleitos 

- Do grupo municipal do PS  10

 Seis (6) abstenções dos seguintes eleitos 

- Do grupo municipal do PSD  4

- Do grupo municipal do PAN  1

- Do grupo municipal do CDS-PP  1

André Nunes, do PAN, informou que entregaria uma declaração de voto no tempo regimental.

(Documento anexo à ata com o nº 10-A)

III.3. Atualização dos valores da Tabela de Taxas anexa ao Regulamento de Taxas do Município
do Seixal, nos termos do art. 44º do Regulamento de Taxas do Município do Seixal e do n.º 1 do
art.  9º  da  Lei  n.º  53-E/2006  de  29  de  dezembro,  alterada  pela  Lei  n.º  117/2009  de  29  de
dezembro. Aprovação. 

(Documento anexo à ata com o número 11)

O Presidente da Câmara Municipal disse que se tratava da atualização das taxas de acordo com a 
infação.
Vítor Cavalinhos, do BE, levantou uma dúvida quanto ao ponto 15 da tabela.
O Presidente da Câmara Municipal esclareceu o eleito quanto a essa questão.

O Presidente da Assembleia Municipal pôs a proposta a votação.

Aprovada a Deliberação nº 2/XII/2019 por maioria e em minuta com 

 Dezoito (18) votos a favor dos seguintes eleitos 
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- Do grupo municipal da CDU  16

- Do grupo municipal do BE  2 

 Dezoito (17) abstenções dos seguintes eleitos 

- Do grupo municipal do PS  10

- Do grupo municipal do PSD  4

- Do grupo municipal do PAN  1

- Do grupo municipal do CDS-PP  1

- Do presidente da Junta FF  1

III.4.  Associação  de  Municípios  do  Portugal  Romano.  Aceitação  da  alteração  dos  estatutos.
Aprovação.

(Documento anexo à ata com o número 12)

O Presidente da Câmara Municipal solicitou a intervenção do Vereador Manuel Pires.

O Vereador Manuel Pires disse que se tratava  de uma alteração simples e aproveitou para, com a
anuência do senhor Presidente, fazer uma intervenção esclarecendo a sua posição face à retirada
de confança do PSD; declarou que o seu compromisso foi assumido para com os eleitores e que o
PSD não lhe deu a possibilidade de discutir o assunto pelo que se manterá como Vereador.

Nelson  Patriarca,  do  PS, questionou a  posição do Presidente  da  Assembleia  ao  permitir  esta
intervenção desenquadrada do assunto.

O Presidente da Assembleia Municipal disse não ser aceitável considerar que há parcialidade da
sua parte; a questão foi colocada à mesa e o senhor Vereador pediu para defender a honra e
considerou que esta declaração é de toda a justiça que tenha sido feita.

Samuel Cruz, do PS, fez um ponto de ordem e disse que não se podem alterar as regras a bel
prazer do Presidente da Assembleia. É verdade que o Vereador Manuel Pires tinha todo o direito à
defesa da honra, mas devia te-lo feito na altura própria. Lamentou, ainda, que o Vereador Manuel
Pires saia desta maneira.

O Presidente da Câmara Municipal disse que era neste ponto que o Vereador deveria intervir pela
natureza das suas funções executivas. 

O Presidente da Assembleia Municipal pôs a proposta a votação.

Aprovada a Deliberação nº 3/XII/2019 por maioria e em minuta com 

 Trinta e um (31) votos a favor dos seguintes eleitos 

- Do grupo municipal da CDU  16

- Do grupo municipal do PS  10

- Do grupo municipal do BE  2

- Do grupo municipal do PAN  1

- Do grupo municipal do CDS-PP  1

- Do presidente da Junta FF  1

12/14



Assembleia Municipal do Seixal
Ata nº 01/2019

1ª Sessão Extraordinária – 24 de Janeiro de 2019

 Um (1) voto contra dos seguintes eleitos 

- Do grupo municipal do PSD  1

 Três (3) abstenções dos seguintes eleitos 

- Do grupo municipal do PSD  3 

III.5. Alteração ao loteamento municipal. Aquisição da área correspondente ao Lote C-92 pelos
dois proprietários dos prédios confnantes. Processo n.º 5/M/2006. Revogação da deliberação
n.º 279/2017-CMS de 3 de agosto.

O Presidente da Câmara Municipal explicou o conteúdo da proposta.

Não se verifcaram intervenções.

O Presidente da Assembleia Municipal pôs a proposta a votação.

Aprovada a Deliberação nº 4/XII/2019 por maioria e em minuta com 

 Trinta e um (31) votos a favor dos seguintes eleitos 

- Do grupo municipal da CDU  16

- Do grupo municipal do PS  10

- Do grupo municipal do BE  2

- Do grupo municipal do PAN  1

- Do grupo municipal do CDS-PP  1

- Do presidente da Junta FF  1

 Quatro (4) abstenções dos seguintes eleitos 

- Do grupo municipal do PSD  4

O Presidente da Assembleia Municipal disse  “

III.6. Minuta da Ata 

Aprovada a Deliberação nº 5/XII/2019 por unanimidade e em minuta com 

 Trinta e cinco (35) votos a favor dos seguintes eleitos 

- Do grupo municipal da CDU  16

- Do grupo municipal do PS  10

- Do grupo municipal do PSD  4

- Do grupo municipal do BE  2 

- Do grupo municipal do PAN  1

- Do grupo municipal do CDS-PP  1

- Do presidente da Junta FF  1

O Presidente da Assembleia Municipal disse: “

13/14



Assembleia Municipal do Seixal
Ata nº 01/2019

1ª Sessão Extraordinária – 24 de Janeiro de 2019

Nada  mais  havendo  a  tratar,  O  Presidente  da  Assembleia  Municipal  deu  os  trabalhos  por
encerrados, agradecendo a presença do executivo municipal e dos membros deste Órgão.

A sessão terminou cerca da 1 30 horas do dia 25 de janeiro. 

Nos termos do art.º 5.º do Decreto-Lei nº 45362 de 21 de Novembro de 1963 (com a redação
atualizada pelo Decreto-Lei  nº  334/82 de 19 de Agosto,  e  de acordo com uma interpretação
extensiva), os documentos mencionados são arquivados, ora em pasta anexa à presente ata, ora
no respetivo processo. 

Sempre  que  se  indicou  ter  sido  tomada  qualquer  deliberação,  dever-se-á  entender  ter  sido
aprovado nos termos e para efeitos do disposto no art.º 92.º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro,
com a redação atualizada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, e com as alterações introduzidas
pela Lei nº 67/2007, de 31 de dezembro e pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.

Para  constar  se  lavrou a  presente ata  que  vai  ser  assinada  pelo  Presidente e  Secretários  em
exercício 

O Presidente da Assembleia Municipal 

O Primeiro Secretário 

A Segunda Secretária 
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