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Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se, pelas dezanove 
horas, no Auditório Bocage, da Junta de Freguesia de São Sebastião, uma sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de Setúbal, presidida por Manuel Joaquim Pisco Lopes, Presidente da Mesa da Assembleia 
Municipal, e secretariada por Eusébio Manuel Candeias, Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia 
Municipal, e pela Segunda Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Yolande Paule Juliette Cloetens.  
 
 
VERIFICAÇÃO DE PRESENÇAS E QUÓRUM 
 
a) Chamada 
  
A Segunda Secretária da Mesa da Assembleia Municipal fez a chamada, verificando-se a presença dos 
seguintes membros, por bancadas:  
 
Coligação Democrática Unitária – Manuel Joaquim Pisco Lopes, João Afonso Almeida da Silva Luz, Yolande 
Paule Juliette Cloetens, Afonso Augusto da Silva Luz, Jerónimo Manuel Fragoso Lopes, Vanessa Alexandra 
Vilela da Silva, Eusébio Manuel Candeias, Luís Manuel Barreto Leitão, Simão Monteiro Calixto, Diamantino 
António Caldeira Estanislau e Joana Margarida Banito Tomé. 
 
Partido Socialista – Paulo Alexandre da Cruz Lopes, Ilídio Fernandes Ferreira, Eunice Maria Cândido Pratas, 
Manuel Joaquim Gonçalves Fernandes, António Hugo Lindo dos Santos Caracol, Manuel Jorge Silva Esteves 
e Marco Rúben dos Santos Martins Catarino da Costa. 
 
Partido Social Democrata – Nuno Miguel Oliveira de Carvalho, Rui Miguel da Costa Lamim Vieira, Maria 
Paula Soeiro Cândido, António Miguel da Costa Ferreira e Alexandre Miguel Cardoso Teles. 
 
CHEGA – Nuno Miguel da Costa Gabriel e Luís Miguel Leitão Maurício. 
 
Bloco de Esquerda – Vitor Manuel Freitas Rosa. 
 
Pessoas-Animais-Natureza – Mariana Vieira Crespo. 
 
Iniciativa Liberal – Flávio Miguel Matos Lança. 
 
Presidentes de Junta – Luís Alberto Miranda Custódio (Presidente da Junta de Freguesia de Gâmbia, 
Pontes e Alto da Guerra) e Marlene Sofia Baião Caetano (Presidente da Junta de Freguesia do Sado). 
 
Estiveram presentes, por parte do órgão executivo, o Sr. Presidente da Câmara, André Valente Martins e a 
Sra. Vice-Presidente, Carla Alexandra Potrica Guerreiro e os Srs. Vereadores: Pedro Sérgio Fernandes Pina, 
Ana Rita da Costa Pinheiro de Carvalho, Ricardo Jorge Fialho Oliveira em substituição do Vereador Carlos 
Alberto Mendonça Rabaçal (conforme documento registado sob o n.º 1, arquivado em pasta anexa à 
presente ata), Sandra Marina Lopes Frota Gomes em substituição do Vereador Fernando Miguel Catarino 
José (conforme documento registado sob o n.º 2, arquivado em pasta anexa à presente ata), Vitor Manuel 
Ramalho Ferreira, Joel Alexandre Neves Marques, Ana Paulina Rosa Vitorino em substituição da Vereadora 
Patrícia Alexandra das Dores Paz Rodrigues (conforme documentos registados sob os n.ºs 3 e 4, 
arquivados em pasta anexa à presente ata) e Paulo Sérgio Rosa Mateus Calado em substituição de Sónia 
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Isabel Leal Maurício Martins (conforme documento registado sob o n.º 5, arquivado em pasta anexa à 
presente ata). 
 
 
b) Apresentação de pedidos de substituição e de suspensão de mandato  
  
Da bancada da CDU apresentou pedido de substituição Ana Rita Curto de Mesquita Drouillet, conforme 
documento registado sob o n.º 6, arquivado em pasta anexa à presente ata. 
 
Da bancada do PS apresentaram pedidos de substituição, Ana Catarina Veiga dos Santos Mendonça 
Mendes, Maria João Teigas Santos Palma, Rafaela Isabel Graça Nunes e Elisabete Maria Martins Cavaleiro, 
conforme documentos registados sob os n.ºs 7 a 10, arquivados em pasta anexa à presente ata. 
  
Da bancada do PPD/PSD apresentaram pedidos de substituição, Isabel Maria Conde da Silva Ramalho, 
Francisco Miguel Guerreiro Cabral e Rita Maria Lopes de Sousa e Sereno, conforme documentos registados 
sob os n.ºs 11 a 13, arquivados em pasta anexa à presente ata.  
 
Apresentou pedido de substituição o Sr. Presidente da União de Freguesias de Setúbal, Rui Manuel do 
Rosário Canas, tendo sido substituído por Fátima de Jesus Carixas Silveirinha, conforme documento 
registado sob o n.º 14, arquivado em pasta anexa à presente ata. 
 
Apresentou pedido de substituição o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião, Nuno Miguel 
Rodrigues Barradas Costa, tendo sido substituído por Luis Miguel Pombo de Magalhães Matos, conforme 
documento registado sob o n.º 15, arquivado em pasta anexa à presente ata. 
 
Apresentou pedido de substituição a Sra. Presidente da União de Freguesias de Azeitão, Sónia Cristina 
Pereira Paulo, tendo sido substituída por David Geleia, conforme documento registado sob o n.º 16, 
arquivado em pasta anexa à presente ata. 
 
 
c) Substitutos e sua posse 
 
Chamado o cidadão que se segue na lista da CDU, Manuel Paulino Galhanas Véstias dos Santos, verificou-
se a sua presença, pelo que se procedeu à verificação de legitimidade e identidade e respetiva 
substituição, conforme documento registado sob o n.º 17, arquivado em pasta anexa à presente ata. 
 
Chamado o cidadão que se segue na lista do PS, Mário Gabriel Costa Pires Aranha, verificou-se a sua 
presença, pelo que se procedeu à verificação de legitimidade e identidade e respetiva substituição, 
conforme documento registado sob o n.º 18, arquivado em pasta anexa à presente ata. 
Chamado o cidadão que se segue na lista do PS, Pedro Miguel Pereira Florêncio, verificou-se a sua 
presença, pelo que se procedeu à verificação de legitimidade e identidade e respetiva substituição, 
conforme documento registado sob o n.º 19, arquivado em pasta anexa à presente ata. 
Chamado a cidadã que se segue na lista do PS, Maria Nazaré de Souza Oliveira, verificou-se a sua 
presença, pelo que se procedeu à verificação de legitimidade e identidade e respetiva substituição, 
conforme documento registado sob o n.º 20, arquivado em pasta anexa à presente ata 
 
Chamado o cidadão que se segue na lista do PPD/PSD, Eduardo Jorge Ferreira Durand Moreira Pinto, 
verificou-se a sua presença, pelo que se procedeu à verificação de legitimidade e identidade e respetiva 
substituição, conforme documento registado sob o n.º 21, arquivado em pasta anexa à presente ata.  
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d) Faltas 
 
Não houve faltas. 
 
 
A - PERIODO DESTINADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
Presidente da Mesa – Temos duas inscrições do público para intervenções. 
 
Alberto Sousa Pereira – Vou fazer duas homenagens póstumas a duas figuras importantes no lançamento 
do Poder Democrático em Setúbal, depois vou fazer uma crítica a uma obra em Setúbal e apresentar uma 
solução a essa obra. 
Começo por uma homenagem a Francisco Lobo. Francisco Lobo morreu no final do mês de novembro de 
2021 e é curioso que os obituários que saíram sobre ele praticamente ocultaram o aspeto mais importante 
da sua carreira política, que foi o ser membro da Comissão Administrativa da Câmara logo a seguir ao 25 
de Abril, da qual eu também fiz parte, e presidente em duas eleições sucessivas que, felizmente, os 
eleitores de Setúbal lhe deram essa confiança. 
Francisco Lobo não foi o primeiro Presidente da Comissão Administrativa, foi o terceiro, o primeiro foi o 
Júlio Severino Marques dos Santos, um conhecido empresário setubalense, que devido depois às 
complicações enormes que havia na altura com Associações de Trabalhadores, as construções das casas e 
os trabalhadores da câmara e ele não aguentou a pressão e saiu. Foi sucedido por Vítor Zacarias, que 
depois foi destituído por causa do célebre incidente da bandeira da União Soviética, que não vou agora 
aqui descrever pois há literatura histórica que explica muito bem essa situação. A seguir vem o Francisco 
Lobo, a figura mais pacata de todas, a mais calada, mas que se revelou um excelente Presidente da 
Câmara. 
Francisco Lobo tinha algumas qualidades para ser um bom Presidente da Câmara, ouvia todos, era uma 
pessoa educada, não afrontava ninguém, não era mal-educado, tinha uma paciência infinita para ouvir as 
Comissões de Trabalhadores da época, os técnicos do SAAL, o serviço ambulatório local, estudantes de 
arquitetura que não percebiam absolutamente nada de arquitetura. Ouvia as Comissões de Moradores, 
ele aturou o Movimento dos Quinhentos escudos por assoalhada, enfim, aturou todas aquelas pessoas 
com bonomia, com uma delicadeza numa tentativa de ajudar. Foi fundamental em duas coisas, a 
colocação do saneamento na cidade de Setúbal e, como se costuma dizer na vida política, quem faz obras 
debaixo do chão a seguir perde as eleições. Efetivamente o saneamento incomoda toda a gente e não 
brilha. Mas sobretudo a grande ação dele foi nas construções sociais, ele foi fundamental para a 
construção do Bairro da Bela Vista, foi fundamental para todas as Associações de Moradores como 
Pinheirinhos e o Forte Velho e também outro tipo de construção de Cooperativas. 
O Francisco Lobo a seguir perde as eleições em dezembro de 1977 para o Partido Socialista, as coisas 
correram mal para o Partido Socialista que a seguir perde as eleições e o Francisco Lobo ganha dois 
mandatos seguidos as eleições o último com maioria absoluta. Perdeu depois por uma razão muito 
simples, o Partido Socialista aliou-se com o PSD, foram imbatíveis e o Francisco Lobo saiu mais tarde. Fica 
aqui a lembrança. 
A segunda figura é José Cândido, é daquelas figuras de segunda linha que aparecem, de vez em quando, 
na história e são fundamentais. Um simples funcionário da câmara, tinha uma categoria esquisita 
Encarregado Geral quando nunca trabalhou na construção civil. Devido à maneira como o Código 
Administrativo do Marcelo Caetano estava estabelecido, haviam pessoas que tinham ordenados 
compatíveis e por isso tinham que ter classificações impossíveis. Conheci um Fiscal de Obras da Câmara 
que oficialmente era ferreiro, só para se ter uma ideia como se funcionava antigamente. O José Cândido 
para ter um ordenado decente para o serviço que prestava era Encarregado Geral de Obras. 
O José Cândido era uma pessoa inteligente, uma pessoa com uma extraordinária capacidade de trabalho, 
muito educado, com grande sentido de serviço e sobretudo tinha uma particularidade, um grande sentido 
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de estado, talvez das pessoas que conheci que melhor sabia pôr-se no seu lugar. Ele serviu bem a câmara 
na ditadura é escolhido a seguir para assessor da Comissão Administrativa da Câmara, uma espécie de 
Secretário e prestou um serviço exemplar e pessoalmente resolveu-me alguns problemas complicados. 
A seguir ficou chefe do Protocolo, chefe das Relações Públicas da Câmara, entretanto a Câmara foi ganha 
pelo Professor Mata Cáceres, entrou pessoal novo para a Câmara e José Cândido começou a não se sentir 
muito à vontade no novo ambiente, pediu a sua reforma e depois prestou finalmente uns serviços muito 
bons na Santa Casa da Misericórdia de Setúbal até a saúde não o permitir. Fica aqui a minha homenagem. 
Finalmente as obras. Está-se a construir obras em Setúbal na Rua dos Arcos, ali na zona da Algodeia. Uma 
rua que era de sentido único vai ficar com duplo sentido, mas há um problema de estrangulamento, talvez 
por isso as obras pararam, que é muito complicado. Na zona dos Arcos no antigo aqueduto não há 
passagem para dois carros em simultâneo e ainda por cima é na saída e entrada da urbanização que lá 
está. Uma zona com três pontos de conflito e depois ainda temos os peões que estão numa situação muito 
complicada. Da maneira como está feito o traçado não pode haver espaço para dois sentidos de trânsito e 
tem que haver uma solução. Dou uma solução muito simples. As ruínas que lá estão do antigo aqueduto 
não têm interesse absolutamente nenhum e podem ser encostadas ao gradeamento da urbanização e a 
passagem de peões passa para o lado contrário, na zona da várzea, onde há muito espaço. É uma 
lembrança que deixo ao senhor vereador das obras. Boa noite e muito obrigado a todos. 
 
Isabel Pereira Maldonado – Estou aqui em nome da Associação de Cidadãos pela Arrábida e Estuário do 
Sado, porque fui informada e congratulo-me com o que está incluído na Ordem de Trabalhos relativa à 
formação de uma comissão eventual sobre a Comenda relativamente às construções que têm sido feitas 
naquele sítio pela Seven Properties. 
Há cerca de dois anos começámos a abordar estes assuntos e estamos à vossa disposição no que refere à 
nossa experiência relativamente a estes assuntos, documentos que também possuímos, contatos que 
temos e capital humano. 
Achamos que é muitíssimo urgente uma intervenção neste campo e ainda mais, tendo em conta o recente 
artigo que o Sr. Ministro do Ambiente escreveu no Jornal Público, e que disse que as necessidades das 
áreas protegidas eram muitíssimo importantes. Neste caso do Parque Natural da Arrábida, julgo que a 
proteção desta área tem sido praticamente nenhuma e como não há nenhuma proteção o Parque Natural 
da Arrábida está em perigo. Agradeço a vossa atenção e muito obrigada. 
 
 
B – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
a) Assuntos de interesse relevante e interpelações ao Executivo 
 
Luís Custódio (Presidente da Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra) – Duas questões, 
uma delas tem a ver com a Infraestruturas de Portugal relativamente ao estado em que se encontra a 
Estrada Nacional 10, na zona do Bairro da Bonita até quase à Estação das Águas de Moura. 
Foi feita uma intervenção há alguns anos da parte de Setúbal até à entrada do Bairro da Bonita e depois 
mais tarde foi feito o de Águas de Moura até perto da Estação de Águas de Moura e toda a outra parte 
está num estado lastimável. 
Ainda em relação às Infraestruturas de Portugal, solicitava à Câmara Municipal que pudesse intervir para 
que se pudesse criar duas rotundas, uma frente à Farmácia das Pontes, no cruzamento que vai para as 
Padeiras, e outra junto ao cruzamento Vale da Rosa. 
Outra questão que me traz aqui, não tem a ver com a câmara, mas solicitava também o apoio da câmara 
em relação ao serviço que é prestado pelos CTT atualmente. Para terem uma perceção, a carta da última 
Assembleia Municipal recebi-a cinco dias depois. Muitas das vezes durante a semana só é feita uma 
distribuição, no máximo duas, mas antigamente era todos os dias. 
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Outra questão em relação aos CTT, durante muitos anos havia uma Unidade Móvel dos CTT que servia 
toda a freguesia, toda a parte da freguesia mais distante da cidade, acabaram com esse serviço, o qual era 
fundamental uma vez que eram as pessoas mais idosas que acabavam por utilizar esse serviço. 
Deixava aqui estas questões e se a Câmara Municipal puder intervir juntamente com a junta era muito 
importante. 
 
Eunice Pratas (PS) – Gostava de questionar o executivo sobre o ponto de situação do requerimento 
relativo à recomendação para a eliminação das barreiras arquitetónicas nos edifícios e espaços públicos do 
Município de Setúbal. A recomendação lembrava que no dia 9 de dezembro assinalava-se o Dia Nacional 
da Pessoa com Deficiência e os municípios portugueses têm a obrigação de criar condições que permitam 
a inclusão de todos os cidadãos. 
No concelho de Setúbal onde existem barreiras físicas por eliminar, como por exemplo, na Escola Primária 
do Montinho da Cotovia, as medidas da porta da entrada na sala de aula, não permite que uma pessoa 
com cadeira de rodas consiga aceder à mesma. Conseguimos ainda, todos nós, ser testemunhas no 
concelho de Setúbal, em vários pontos do concelho, onde as passadeiras não possuem o lancil rebaixado 
para poder ser utilizado por todos os cidadãos. 
  
Alexandre Teles (PPD/PSD) – Hoje trago aqui duas questões, uma é sobre quem tem a responsabilidade 
de retirar da via pública big bags de resíduos de obras, porque existe na Rua Maria Fernandes, Bairro da 
Tetra, em São Sebastião, um big bag a ocupar um lugar de estacionamento na via pública há mais de 2 
meses e encontrando-se totalmente repleto. Alerto para o mesmo ser recolhido, pois existe falta de 
estacionamento naquela zona, bem como existe regulamentação municipal para ocupação da via pública. 
O big bag é o 2010.  
Como morador na Freguesia do Sado, venho por isso trazer aqui uma questão. Todas as freguesias do 
concelho têm um campo de relva sintética que serve a população, venho por este meio apelar se o Sr. 
Presidente e o executivo da junta estão a pensar contemplar um campo sintético para a Freguesia do Sado 
para servir a população no Campo Municipal Júlio Tavares, porque, desde já, é um campo municipal.  
 
António Caracol (PS) – Senhor Presidente, estamos numa nova vaga do COVID 19, o número de pessoas 
infetadas tem vindo a aumentar, hoje atingimos um novo máximo e prevê-se que ainda vá aumentar mais. 
Os portugueses, em particular os setubalenses e azeitonenses, têm respondido de uma forma muito 
responsável adotando as recomendações emanadas pela DGS, como é o caso da realização de testes 
antigénio, como medida preventiva na deteção e interrupção das cadeias de transmissão.  
Certamente que o executivo já deve ter percebido o aumento da procura nos pontos de testagem, os 
quais têm provocado grandes e demoradas filas de espera. Pergunto se a Câmara Municipal de Setúbal já 
devia ter procedido ao aumento e reforço do número de postos de testagem? 
Por falar na importância da interrupção das cadeias de transmissão, li uma notícia na página da Câmara 
Municipal, que gostaria que me confirmasse a sua veracidade, “Uma equipa constituída por 6 funcionários 
disponibilizados pela Câmara Municipal de Setúbal está a apoiar as Unidades de Saúde Pública do 
concelho na elaboração do inquérito epidemiológico no âmbito do COVID 19”, este era o título. No 
entanto, a informação que nos chegou, daí pedir a confirmação, que não é verdade, é que atualmente não 
são 6 funcionários, mas sim um a tempo inteiro e dois a tempo parcial. Se isto for verdade, é muito grave e 
compromete a eficácia da estratégia de combate à propagação do vírus.  
Pergunto, também, se o combate à pandemia da COVID 19, investindo assim na saúde dos setubalenses e 
azeitonenses, não deveria ser uma das principais prioridades da Câmara Municipal de Setúbal? 
Solicito se podem facultar a esta assembleia um relatório com os dados sobre o número de testes 
realizados no nosso concelho, sejam eles comparticipados pelo SNS ou realizados particularmente. 
Pergunto, ainda, quantos surtos de COVID 19 existem neste momento nos serviços da Câmara Municipal. 
Surtos ativos de COVID ao dia de hoje? 
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Face ao crescente número de casos e às previsões para o início do ano, está o executivo decidido a 
acompanhar as medidas de contenção decretadas pelo Governo, nomeadamente no que concerne ao 
regime de teletrabalho obrigatório até ao dia 9 de janeiro? Implementou a autarquia alguma medida 
obrigatória de apresentação, pelos trabalhadores, de teste COVID negativo para poderem trabalhar e 
aceder ao seu posto de trabalho? Por exemplo, nas oficinas municipais, sitas em Poçoilos, e se fez qual é a 
base legal para essa exigência?   
 
Simão Calixto (CDU) – Tenho aqui, também, uma questão relacionada com as questões de saúde no nosso 
concelho. Dia 16 de dezembro, realizou-se o Fórum Intermunicipal da Saúde, aqui na cidade de Setúbal, 
organizado pela nossa Câmara Municipal, o qual juntou autarcas de Setúbal, Palmela e Sesimbra bem 
como os utentes e trabalhadores do setor da Saúde e que foi também mais um momento importante para 
a discussão da continuidade da luta pela melhoria e valorização do Centro Hospitalar de Setúbal.  
Naturalmente que os problemas são sobejamente conhecidos e variados e já foram, também, 
amplamente discutidos por esta Assembleia Municipal.  
A principal conclusão deste fórum é que a necessidade de investimento por parte do Governo no Serviço 
Nacional de Saúde e, em particular, no CHS, são grandes, enormes e que temos neste momento a 
necessidade de continuar a exigir este investimento no SNS, bem como a marcação para dia 11 de janeiro, 
às 18h00, de uma vigília junto ao Hospital de São Bernardo. Fica já aqui também o convite para que todos 
participem.  
Outra questão relativa à saúde, é no sentido de perceber que continuidade é que a Câmara dará a este tão 
importante trabalho de defender o acesso à saúde das populações do nosso concelho?  
 
Paula Soeiro (PPD/PSD) – Na sessão de 10 de dezembro não foi possível obter resposta a algumas das 
preocupações sobre a situação atual da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Setúbal, retiramos 
as questões, se já foram adotadas as medidas preconizadas pela Comissão Nacional, nomeadamente, na 
utilização exclusiva da aplicação informática oficial de registo de dados e processos, de modo a garantir 
que a Comissão Nacional possa renovar o protocolo para o ano 2022 e o adequado posicionamento no 
escalão correspondente para a afetação dos apoios técnicos.  
Se na reunião de 22 de dezembro da comissão alargada foi possível adotar as soluções preconizadas pela 
Comissão Nacional, nomeadamente, na afetação de comissários ao trabalho efetivo na comissão e, 
finalmente, se está a ser cumprida a designação de pessoas indicadas por esta Assembleia Municipal para 
a integração na comissão alargada?  
 
Mário Aranha (PS) – Vou fazer duas questões ao nosso executivo. Foi com grande preocupação que 
soubemos do fecho abrupto do Centro Comercial do Bonfim, nessa medida questionamos sobre se os 
icónicos painéis de azulejos estão classificados como património de interesse municipal, se já entrou 
algum pedido de alteração do uso onde hoje se encontra o Centro Comercial do Bonfim, tendo em conta a 
forma, alegadamente ilegal, de despejo de dezenas de pequenos comerciantes, e se a CMS já tomou 
alguma medida para defesa destes cidadãos?  
A segunda pergunta, durante a campanha eleitoral, o atual presidente da Câmara, referiu que estavam em 
carteira 300 milhões de euros de investimento previstos para os próximos meses, tendo em conta que já 
se passaram 3 meses desde as últimas eleições, mantém o executivo o valor dos 300 milhões de euros de 
investimento e o curto prazo para a sua concretização?  
 
Manuel Esteves (PS) – Senhor Presidente quero questionar aqui uma situação, que já se vem a arrastar ao 
longo destes anos, no célebre loteamento do António Xavier de Lima, que está prometido aos 
azeitonenses, em particular aos habitantes e aos agricultores daquela localidade de Brejos de Azeitão, 
para ser apresentado a construção do mercado neste loteamento.  
Tenho vindo, estes anos a esta parte, sempre a questionar esta situação e tenho tido algumas respostas 
das quais posso aqui citar em nome da ex-presidente da Câmara. No dia 24/09/2020, onde dizia que o 
mercado já devia estar pronto, que o projeto estava feito e orçamentado. Ontem houve uma notificação 
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de não se começar o mercado e que iam acionar a garantia bancária para serem eles a fazer o mercado. 
Perante esta situação e este tempo todo que estamos a passar, gostava que o Sr. Presidente nos desse 
alguma informação, se está previsto o começo deste mercado, que tanto nos honra e tanta falta nos está a 
fazer na nossa localidade.  
A segunda questão é sobre o Posto Médico de Azeitão, foi dito aqui em várias situações, que estava em 
construção e estava em laboração. Acontece que tenho passado por lá algumas vezes e continua tudo na 
mesma e ninguém ainda conseguiu saber onde é que estão a fazer o tal aditamento de construção desse 
Posto Médico, se está parado, se está em andamento e o que é que está previsto? São essas as 
informações que quero que dê aos azeitonenses.   
 
Rui Lamim (PPD/PSD) – O número de hoje é 104, porque são 104 dias desde o dia 16 de setembro deste 
ano em que a estação rodoviária da Praça do Brasil, a Estação Intermodal, foi inaugurada. Cento e quatro 
dias decorreram e ela ainda não está em funcionamento. Além da estação não estar em funcionamento, 
com os incómodos para a população que usa os transportes públicos, notamos que a rotunda em frente à 
Praça do Brasil também está em obras, existem outros troços na rede dos ciprestes que estão em obras, 
nomeadamente a rotunda com a Rua das Galroas e a Azinhaga de São Joaquim. Esta situação tinha sido 
referenciada na última Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da Câmara não teve oportunidade de 
responder, porque já tinha esgotado o seu tempo, agora tem tempo e, por isso estou a intervir, porque 
estas duas perguntas ficaram suspensas desde a última assembleia.  
Estão paradas estas obras nesta via tão complicada para a cidade, quando é que começa a funcionar a tal 
estação rodoviária? É muito tempo entre a inauguração e o seu previsível funcionamento. Sabemos que 
estávamos em período de campanha eleitoral e, por vezes, há partidos que têm a tendência para se 
deslocar da realidade e anunciar mais do que conseguem fazer. Não é isso que está em questão agora, 
mas o que está em questão tem a ver com o uso correto do sistema de mobilidade que esta cidade 
merece e ainda não tem.   
 
Marlene Caetano (Presidente da Junta de Freguesia do Sado) – Trago aqui duas informações, a primeira 
para dizer que ontem nas Assembleias de Freguesia do Sado e de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra foi 
aprovada uma proposta de organização de uma petição pública que exige à Assembleia da República e ao 
Governo a constituição de um posto da GNR na sua área de intervenção nas Freguesias de Gâmbia-Pontes-
Alto da Guerra e do Sado. Também um aumento dos recursos humanos na GNR que garanta o número de 
efetivos necessário ao funcionamento das patrulhas em todos os postos, assim como o reforço dos meios 
e a melhoria das condições de trabalho dos profissionais das forças de segurança. 
Mencionar um assunto relacionado com o acesso alternativo a Praias do Sado. Relembrar que, em 2008 
após o encerramento do nó de acesso à 10-8, foi permitido um acesso alternativo a Praias do Sado. 
Passados 13 anos, os sucessivos governos do PS e PSD-CDS continuaram a não considerar esta construção 
prioritária, a população continua a reivindica-la e a considerá-la importante, assim como a CDU. Assim, 
venho deixar aqui um apelo, porque esta é uma questão, não só de bem-estar, mas também de segurança 
para a população que reside nesta freguesia e, portanto, deixar um apelo a que todos se envolvam na 
resolução desta situação.  
 
Mariana Crespo (PAN) – Tenho aqui duas questões, também, há já alguns meses que têm surgido, cada 
vez mais, notícias de avistamentos de ninhos de vespa asiática, em particular na zona da freguesia de 
Azeitão, nesse sentido gostaria de perceber o que é que tem sido feito, por parte do executivo para 
responder aqui às preocupações da população, bem como para promover a proteção das espécies 
autóctones de vespas e abelhas.  
Outra questão relativamente à zona de Azeitão, uma zona denominada a Mata do Choilo, em que 
sistematicamente são detetados deposição de resíduos de obras, o que é que tem sido feito, não só para 
os recolher, mas, acima de tudo, para fiscalizar e tentar perceber quem é que insiste em prevaricar nesta 
deposição ilegal.   
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Nuno Gabriel (CH) – Tem chegado à bancada parlamentar do CHEGA algumas informações relativamente 
ao serviço de recolha noturna da Câmara Municipal. Vou passar aqui a ler aquilo que, efetivamente, 
consta e que põe em causa, inclusive, a segurança dos funcionários da câmara, nomeadamente em três 
vertentes, tanto na vertente do material de proteção individual, nomeadamente botas luvas e 
fardamento, as viaturas adstritas a essas funções que são consideradas obsoletas, sem condições e, mais 
preocupante, sem manutenção. Não sei se verifica, mas é o que nos chegou. 
Chegou-nos, também, que as instalações, onde os funcionários exercem as suas funções, não quando 
estão na rua, mas quando chegam e saem, não têm condições de estadia. Aprofundei estas questões e 
para já gostaria de saber se estas situações se verificam ou não, até porque há aqui questões de 
segurança. Imaginemos um acidente de trabalho, porque as botas já não estão em condições e porque 
não são dadas umas novas botas, uma coisa tão simples quanto isso, ou umas novas luvas. O fardamento 
já não põe em causa a segurança, o que põe em causa a segurança, também, é a falta de manutenção das 
viaturas, se é que assim se verifica. De facto, não sei, julgo que as pessoas não falam sem ser verdade, 
devido à forma como nos fizeram chegar. 
Relativamente às instalações não terem condições, enfim, já não sei o que é que são condições de estadia, 
já deixo ao critério, nomeadamente da câmara e de quem tem responsabilidades nesta matéria poder 
aferir, mas volto aqui a referir a questão da segurança. Não acontecendo nada, tudo funciona, havendo 
um acidente de trabalho, lá vêm as seguradoras e é uma carga de trabalhos, nomeadamente, para os 
funcionários e não para a câmara.  
 
Paulo Lopes (PS) – A minha questão tem a ver com a última intervenção da Sra. Presidente da Junta de 
Freguesia do Sado, que alegou aqui um, eventual, aumento de ocorrências nas duas juntas motivado por 
ter pouco efetivo da GNR. É um assunto que nos preocupa, naturalmente, e gostava de solicitar ao Sr. 
Presidente da Câmara ou aos senhores presidentes das juntas, se tiverem dados sobre o aumento dessa 
criminalidade, dados concretos, factuais de que houve um aumento nos últimos 2 ou 3 anos de 
ocorrências nessas duas juntas. Gostávamos de ter acesso para poder, também, de alguma forma, ver se 
esse sentimento de insegurança que a população eventualmente possa ter, se é consubstanciado em algo 
real ou apenas num discurso que, de alguns anos a esta parte, vai sendo feito de insegurança e que é 
próprio de partido mais da extrema-direita.  
Em segundo lugar, gostava, também, de dizer que, da parte do Partido Socialista, no âmbito até da 
campanha autárquica, fizemos vários encontros com a PSP e a GNR e não nos foi transmitido nada disto, 
foi transmitido o contrário.  
Também nos foi transmitido por habitantes da Gâmbia que existe um problema concreto na Herdade da 
Gâmbia e julgo que é do conhecimento público e que aí sim, urge ter uma solução para esse problema.   
 
Marlene Caetano (Presidente da Junta de Freguesia do Sado) – Pedi a palavra apenas para esclarecer que 
não falei no número de ocorrências, não referi que existiu um aumento no número de ocorrências, julgo 
que nunca referi isto, até porque não tenho essa informação e não é este o motivo da apresentação desta 
proposta. Deve-se sim com a localização do posto da GNR, que está longe das freguesias, onde é a sua 
área de intervenção e isso faz com que se verifique um atraso na atuação dos meios da GNR e que muitas 
vezes a falta de efetivos no posto da GNR de Setúbal faça com que a resposta tenha que ser dada por 
postos que estão mais longe, nomeadamente Palmela, Azeitão, Sesimbra e Quinta do Conde. Foi isto que 
eu disse.   
 
 
b) Intervenção do Executivo 
 
Presidente da Câmara – Vou dar aqui resposta a três ou quatro questões e depois pedia ao Sr. Presidente 
para a Sra. Vice-Presidente da Câmara e o Sr. Vereador Pedro Pina poderem dar, também, resposta a 
algumas das questões colocadas. 
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Relativamente à questão da eliminação das barreiras arquitetónicas, de uma maneira geral, não em 
particular do caso que a senhora deputada referiu, porque não tenho bem presente a situação, mas de 
uma maneira geral, a Câmara Municipal ao longo destes anos, já são alguns, tem um programa de 
acessibilidade para todos no Município de Setúbal e que se vem desenvolvendo progressivamente. Aliás, 
já a Câmara Municipal recebeu várias manifestações públicas de entidades, associações, creio que se 
chama Planeadores do Território, associações essas que integram especialistas na área e que a câmara 
tem vindo a fazer um esforço, em particular, na cidade de Setúbal, de eliminar essas barreiras 
arquitetónicas no sentido de garantir a mobilidade para todos.  
A situação que a senhora deputada referiu fica registada e iremos ter em conta e logo que seja possível 
será essa também eliminada.  
Relativamente às questões da pandemia quero dizer, senhor deputado António Caracol, que é verdade 
que a situação da pandemia também se tem vindo a acentuar na área do nosso município, no nosso 
território, e que é uma preocupação que temos e importa dizer que a Câmara Municipal participa em 
todas as iniciativas que estão em curso no sentido de garantir a vacina, os espaços, o pessoal, o rastreio 
que tem vindo a ser feito e também a testagem. Aliás, a Câmara Municipal tem dois equipamentos, um 
que está fixo nos Bombeiros Voluntários e o outro que circula no concelho com horários marcados nas 
várias localidades do concelho e que continua a fazer essa testagem.  
Ainda hoje à tarde tive a oportunidade de convocar a Comissão de Saúde da Proteção Civil e fizemos o 
ponto da situação relativamente à situação no concelho. O que posso dizer, sem querer ser alarmista, é 
que, de facto, há uma grande preocupação de todos os profissionais pela forma como a situação está a 
evoluir. Mas é uma situação que está a ser acompanhada, que está controlada, que em alguns momentos, 
pelo crescimento rápido que está a acontecer, surgem algumas dificuldades, mas a Câmara Municipal 
continua e mesmo estando na época de Natal e Ano Novo, havendo trabalhadores que têm também o 
direito às férias e ao descanso, apesar de tudo isso a Câmara Municipal mantém todo um efetivo de 
permanência nestes grupos de trabalho e de intervenção no espaço público para este efeito. Ficou já 
marcada uma próxima reunião, se não for necessário fazer outra antes, para o dia 7 de janeiro no sentido 
de se fazer a avaliação da situação e de se poder, se necessário, reforçar os meios para continuar esta 
ação.  
Lamentavelmente e compreensivelmente fomos informados nesta reunião de que um grupo técnico do 
Ministério da Saúde foi retirado do concelho de Setúbal, porque a situação se estava a agravar nos 
concelhos de Loures e Sintra. Foi esta a justificação que nos foi dada, o que lamentamos sinceramente. 
Tivemos a oportunidade de verificar os números que estão registados de ontem e as diferenças não são 
assim tão significativas nesses concelhos, como no caso de Setúbal, e não se compreende porque é que foi 
ao concelho de Setúbal que recaiu a decisão de retirar essa comissão de técnicos que acompanhava os 
casos já identificados e na fase posterior à identificação. Lamentamos sinceramente que essa situação 
tenha acontecido e houve o compromisso da parte do Sr. Coordenador dos Centros de Saúde de agir em 
conformidade junto de quem tem a responsabilidade para que seja reposta essa equipa no concelho de 
Setúbal.  
A preocupação é grande e os serviços da Câmara Municipal estão disponíveis, assim como foi manifestado, 
naturalmente, por todas as entidades que fazem parte deste grupo de trabalho da proteção civil e 
continuaremos a acompanhar. 
Naturalmente que há aqui uma questão que é igualmente preocupante e que foi relatada até com alguma 
emoção por parte de alguns profissionais ou dos seus representantes neste grupo, e que tem a ver com o 
facto de muitos cidadãos se dirigirem às urgências do hospital quando o poderiam fazer nos outros 
serviços, designadamente, nos serviços de saúde. Julgo que esta situação é, de facto, preocupante e 
justifica os esclarecimentos. As pessoas vão ao hospital e às urgências, porque a Saúde 24 não funciona, 
foi assim que foi dito e não dão resposta às pessoas e os Centros de Saúde também não têm capacidade 
para dar resposta e o hospital está a entrar numa situação altamente preocupante.  
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Deixo-vos só estas notas senhores deputados, porque, de facto, como o senhor deputado António Caracol 
referiu a situação é grave, é preocupante, estamos atentos e contamos com todos os profissionais e todas 
as entidades no sentido de podermos enfrentar e controlar a evolução desta situação, porque ela continua 
a evoluir.  
 
Sra. Vice-Presidente da Câmara – Relativamente à questão colocada pela senhora deputada Mariana 
sobre o combate à vespa asiática, o nosso município tem feito um grande esforço e é verdade que o 
número de casos tem vindo a aumentar bastante, têm sido identificados mais ninhos do que era habitual, 
portanto, o nosso modo de ação é a remoção dos ninhos, cada vez que são avistados, os quais são 
removidos por uma empresa especializada. A situação está a ser monitorizada pelos nossos serviços e, 
neste momento, já estão colocadas uma série de armadilhas para se proceder à captura destes insetos. 
Para além disso, temos investido muito na questão da informação à população e no site do município e no 
site “Setúbal em bom ambiente” estão todas as informações para as pessoas poderem identificar esta 
espécie e poderem informar a câmara que posteriormente coloca no site “SOS Vespa”. 
Relativamente às questões dos serviços de Higiene Urbana e dos EPI tomámos boa nota. Existem 
efetivamente alguns números de botas que estão em rutura e estamos à espera do respetivo 
fornecimento. Quanto à questão das instalações, elas têm vindo a ter melhoramentos, inclusivamente, os 
balneários há pouco tempo tiveram investimento e julgo que dessa parte pode não se justificar essa 
questão. 
No que respeita às viaturas, é verdade que a câmara tem viaturas já com uma longa vida, mas elas só 
saem para trabalhar quando têm o OK das nossas oficinas e são constantemente monitorizadas e sujeitas 
às inspeções e sujeitas a todas essas questões. Neste momento, temos viaturas que são próprias da 
Câmara, viaturas que são alugadas e todas têm que sair nas devidas condições, temos algumas que, neste 
momento, estão em oficina, outras que estão a trabalhar, mas todas têm que cumprir essas exigências. 
  
Presidente da Mesa – A questão do tempo é, de facto, delicada entre nós, porque há uma representação 
de forças políticas com um leque variado e algumas forças que têm minutos para falar, e quando cedemos 
um minuto ou dois, isto comparando com os que têm menos, obriga-nos a ter, também, essa tolerância. 
Espero que todos compreendam essa tendência e que até um minuto, podemos tê-la, uma vez que em 
regra há dificuldades de conter as respostas, porque são muitas as perguntas para o tempo de resposta 
que há.  
 
Manuel Esteves (PS) – Dizer que assim fica um bocado descontrolada a situação, porque é a segunda 
Assembleia Municipal em que apresento as situações e não obtenho respostas. Compreendo que o Sr. 
Presidente não tenha tempo, mas assim como bancada do Partido Socialista tem a preocupação de estar a 
dividir o tempo por todas as intervenções, pedia também um bocadinho de esforço da parte do Sr. 
Presidente para que futuramente tenha o tempo dividido para dar as devidas respostas.  
O que é que será que os azeitonenses agora estão a pensar da situação que aqui apresentei e que não tive 
resposta. Isto não é agradável! Não é para o Sr. Presidente, com certeza, e nem dignifica esta assembleia e 
nem é agradável para mim, também, que quero justificar o meu trabalho.  
 
Presidente da Mesa – Está nas mãos desta assembleia e hoje temos aqui no primeiro ponto da ordem do 
dia a discussão do regimento. Está nas mãos da assembleia dar mais espaço de tempo ao executivo para 
responder às questões neste período que lhes são colocadas e temos a oportunidade de debater isso.  
Por outro lado, há várias formas de questionar, pode ser a questão que foi momentânea aqui colocada ao 
executivo, mas também podem ser feitas questões prévias, por escrito, e aí o executivo terá tempo de 
preparar uma resposta e com mais facilidade e os senhores deputados terem essa informação no 
momento da assembleia.  
Talvez devêssemos ensaiar esse procedimento de apresentar questões prévias por escrito para que o 
executivo trouxesse respostas até ao momento da assembleia. É uma sugestão, mas vamos debater o 
regimento e como ele ficar, depois teremos que conformar o nosso comportamento na assembleia.  
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c) Saudações, Votos e Moções 
 
Presidente da Mesa – Existe uma Moção apresentada e distribuída pela CDU sobre “Situação dos 
moradores da Cooperativa de Habitação e Construção Económica, Bairro dos Trabalhadores – Azeitão”. 
(conforme documento arquivado em pasta anexa à presente ata sob o registo n.º 22).  
 

 “Moção 
Situação dos moradores da Cooperativa de Habitação e Construção Económica, Bairro dos Trabalhadores 

– Azeitão 
 

Com a declaração de insolvência, em 31 de janeiro de 2013, todo o património da Cooperativa de Habitação 
e Construção Económica, Bairro dos Trabalhadores, passou para a posse do Administrador da massa 
insolvente. 
Esta situação arrastou consigo as 41 famílias, dos Bairros de Azeitão (Vendas e Pinhal de Negreiros), que 
tinham acabado de cumprir, no final do ano de 2012, o pagamento das amortizações na sua totalidade, que 
decorreram ao longo dos 25 anos, acordados com a Cooperativa, e algumas com muito sacrifício, o que as 
impediu de realizarem as escrituras das suas habitações. 
Para agravar ainda mais a situação, o Administrador da massa insolvente, decidiu recusar o pedido dos 
moradores para serem considerados, Credores Garantidos, colocando-os como Credores Subordinados. 
Os moradores não satisfeitos com a decisão, apresentaram um recurso no Tribunal, a contestar a decisão do 
Administrador da massa insolvente, por não os reconhecer como Credores Garantidos. 
O processo esteve 8 anos no Tribunal, a aguardar sobre o recurso de graduação de créditos, tendo a decisão 
sido tomada no dia 11 de novembro de 2021, reconhecendo que os moradores têm os seus créditos 
garantidos e reconhecidos, pelos montantes que já pagaram, e que como consumidores e por tradição, têm 
o direito de retenção das casas. 
Na sequência da decisão do tribunal, vem o IRHU, (Entidade que sempre afirmou querer resolver a situação 
dos moradores) recorrer, invocando ter a penhora das casas, onde os moradores residem, e reclamando a 
divida deixada pela Cooperativa, para as arrendar ou vender por 13.000 euros, valor a acrescentar ao que 
estes já pagaram durante os 25 anos. 
A decisão do IRHU, representa uma injustiça, para com os moradores, com consequências diretas sobre a 
vida de dezenas de pessoas. Mesmo depois do tribunal ter reconhecido que as famílias têm o direito de ficar 
nas casas onde sempre viveram e que pagaram. 
A posição do IRHU vem contrariar tudo o que tem declarado publicamente nos últimos anos. Tem de passar 
a assumir, de uma vez por todas, uma posição livre de ambiguidades, tanto no campo jurídico, como no 
político. 
Com o recurso apresentado pelo IRHU da decisão judicial, o reconhecimento do direito de retenção dos 
moradores e da sua posição como credores privilegiados, acima do instituto público, volta a ser colocado em 
causa. 
Entretanto, um Acórdão da Relação publicado, após a decisão do tribunal, estipulou que as casas devem 
voltar a leilão público e, como tal, perante a posição do IRHU de contestar a decisão da graduação de 
créditos, o risco de os moradores perderem as suas casas continua a ser uma ameaça presente. 
Para além da injustiça de se verem expropriados das casas que pagaram na íntegra, a maioria das famílias 
não têm qualquer alternativa habitacional e condições para satisfazer as exigências do IRHU, caso este 
assuma a propriedade das habitações. 
A Assembleia Municipal de Setúbal, reunida em sessão ordinária, a 29 de dezembro de 2021, delibera: 
- Solidarizar-se com a preocupação dos moradores da cooperativa, de correrem o risco de perder as suas 
habitações; 
- Solidarizar-se com a posição tomada pelo Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, em defesa dos 
moradores, e solicitar que a CMS exija, junto do poder central, celeridade na resolução do processo; 
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- Exigir ao IRHU que cumpra a decisão do tribunal e reconheça aos moradores da Cooperativa os seus 
créditos Garantidos e Reconhecidos, possibilitando assim que estes possam realizar as escrituras, 
libertando as penhoras existentes sobre as casas; 
- Exigir ao Governo que intervenha junto do IRHU, no sentido de ajudar os moradores a celebrarem as 
escrituras das suas casas, o mais breve possível; 
- Enviar esta moção para o IRHU, Grupos Parlamentares, CMS, Juntas de Freguesia e comunicação social.” 

 
Flávio Lança (IL) – A Iniciativa Liberal entende a situação destas famílias ao cumprir com as suas 
obrigações e no risco de perderem as suas habitações já pagas. Isto é mais um caso a juntar-se aos demais 
relacionados com cooperativas que devem ser alvo de atenção. Consideramos que o IHRU como instituto 
público deve cumprir a decisão já proferida pelo tribunal e ter em consideração que os moradores da 
Cooperativa de Habitação e Construção Económica, Bairro dos Trabalhadores cumpriram com as suas 
obrigações. Não obstante, queremos apenas reforçar, que devem ser sempre respeitadas as decisões e a 
autonomia dos tribunais.  
 
Rui Lamim (PPD/PSD) – Para nós é claro que as 41 famílias compraram e pagaram as suas casas, não 
merecem, de todo, este calvário que agora sofrem sobre a propriedade das suas habitações e, por isso, 
têm a nossa solidariedade. 
Pagaram durante 25 anos à Cooperativa, a qual não assumiu as suas responsabilidades com o IHRU e, 
entretanto, foi declarada insolvente em 2012. As 41 famílias são sócias da cooperativa e não são os 
gerentes da Cooperativa e há que afirmar esta diferença muito importante entre sócios e gerentes.  
As questões a serem dirimidas no sistema de justiça, nomeadamente, sobre a insolvência e dúvidas sobre 
a eventual responsabilidade civil da gestão ou outras, que esta moção não aborda, e que são parte desta 
questão. Não achamos adequado pressionar a justiça, à justiça o que é da justiça e pedimos que se faça 
justiça a estas famílias.  
 
Vítor Rosa (BE) – Acompanhamos estas preocupações da CDU nesta moção, mas entendemos e apelo aos 
proponentes para que se faça uma reflexão um pouco mais profunda sobre este tema, considerando não 
só o arrastamento que esta questão tem vindo a tomar ao longo dos anos, estando o planeamento de 
acordo com as preocupações e com a necessidade de resolução deste problema. No entanto, na parte 
deliberativa chamava a atenção, porque não faz sentido estarmos preocupados aqui com os moradores e 
solidarizarmo-nos com a posição tomada pelo Presidente da Câmara Municipal. Julgo que não se enquadra 
dentro daquilo que é o fundamental desta moção, a preocupação com os moradores e não a preocupação 
da solidariedade com o Presidente da Câmara. Isto tendo em conta todo o processo antigo, todo o 
envolvimento que a Câmara Municipal de Setúbal já teve em anteriores mandatos e não questiono a 
posição assumida, não é essa a questão que aqui é colocada, é relativamente a este ponto da deliberação 
que acho que não faz sentido e acho que é desnecessário. Apelo à reflexão sobre aquilo que poderíamos, 
como assembleia e provavelmente outros grupos políticos que também terão isso em conta, a 
necessidade de reforçar ainda mais esta moção. Deixava este apelo aos proponentes.  
 
Paulo Lopes (PS) – Este é um tema bastante pertinente, urgente e que deve merecer a nossa maior 
atenção e envolvimento e é um problema complexo que não tem solução fácil. Já todos percebemos que 
no meio deste processo houve duas partes que foram enganadas, foram os sócios que pagaram as casas e 
foi o IHRU que não recebeu a parte que lhe é devida. Há, efetivamente, uma responsabilidade dos 
responsáveis da Cooperativa que criaram todo este imbróglio. 
A proposta que faço, atendendo à pertinência e à urgência de tomarmos uma posição, mas mais do que 
uma posição política é de nos envolvermos no processo para tentarmos ser parte, também, da solução e 
pôr as partes a falar, e pedir à CDU que retirasse a moção, tal como ela está, para que baixasse à Comissão 
Permanente e fizéssemos um documento, se calhar, até um pouco mais aprofundado e que 
questionássemos, inclusivamente, a Secretária de Estado da Habitação. Sei, porque, também, ela já falou 
no passado quando esteve aqui em Setúbal, num fórum promovido pela Câmara Municipal, em que se 
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ouviu algumas pessoas sobre este tema e sei que ela está empenhada em tentar resolver dentro daquilo 
que é a legalidade deste processo.  
Julgo que poderíamos produzir um documento mais rico, mais transversal e que pudesse ter a 
unanimidade de todos os partidos e que nos criasse um maior envolvimento da própria assembleia, que 
não seja apenas uma moção política que é aprovada, e não tenho dúvidas que ela facilmente seria 
aprovada aqui, mas que não passará também um pouco mais do que isso. Esta é a proposta que faço e o 
repto que faço à CDU.  
 
João Luz (CDU) – A primeira questão relativamente à moção que apresentamos e que importa colocar, é 
aquilo que é a necessidade fundamental da solidariedade com os moradores desta Cooperativa e com o 
problema que tem vindo, ao longo dos anos, a confrontar-se. 
Relativamente à sugestão, por parte do Bloco de Esquerda, que não há aqui nenhuma solidariedade com o 
Presidente da Câmara, é uma solidariedade com a posição tomada, que é uma coisa substancialmente 
diferente, que é termos um Presidente de Câmara que se solidarize com o problema destes moradores, 
com a sua defesa e exigir à câmara que, junto do poder central, procure que haja alguma celeridade na 
resolução deste processo. 
De qualquer das formas e com esta sugestão que o Partido Socialista aqui nos faz, com a perspetiva de 
podermos ter também um documento mais consensual e que se traga para a assembleia e se permita 
aprofundar a discussão e a reflexão sobre esta matéria, procurando que a própria assembleia se constitua 
como parte na resolução do mesmo, estamos de acordo com a proposta e a sugestão feita que baixe à 
Comissão Permanente para que possa aprofundar esta mesma discussão. 
 
Baixou à Comissão Permanente. 
 
 
Presidente da Mesa – Temos um Voto de Pesar apresentado e distribuído pela CDU, quanto ao 
falecimento de João Paulo Cotrim, (conforme documento arquivado em pasta anexa à presente ata sob o 
registo n.º 23). 

“Voto de Pesar 
Falecimento de João Paulo Cotrim 

João Paulo Cotrim, nome incontornável da banda desenhada portuguesa, jornalista e editor, faleceu no 
passado dia 26 de Dezembro, aos 56 anos. 
Natural de Lisboa, João Paulo Cotrim começou a trabalhar como jornalista aos 20 anos, na ANOP. Passou 
pelo Expresso, O Independente, a Cosmopolitan, a Revista Ler, a Elle, a Máxima, a Marie Claire, a Oceanos, 
a Visão, a Grande Reportagem, a Colóquio-Letras, o diário alemão "Der Spiegel", o "Le Monde" e o 
suplemento "DNA". Colaborou também com a RTP, a SIC e a TSF. 
Fundou a revista Lua Cheia e as editoras Abysmo e Arranha-Céus, dedicada às artes visuais e à banda 
desenhada. 
Dirigiu a Bedeteca de Lisboa desde a sua abertura, em 1996 até 2002.  
Foi diretor do Salão Lisboa de Ilustração e Banda Desenhada durante quatro edições e responsável pela 
sua programação e os catálogos Geral e da mostra Ilustração Portuguesa. 
João Paulo Cotrim foi ainda professor no Ar Co, no departamento de Ilustração e BD, bem como no IADE - 
Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação, e colaborou no Instituto Português do Livro e das 
Bibliotecas (IPLB). 
João Paulo Cotrim manteve, ao longo dos últimos anos, intensa colaboração com o município de Setúbal 
no âmbito da Festa da Ilustração, colocando o seu entusiasmo e saber ao serviço da divulgação do que de 
melhor se faz nesta arte. 
A Assembleia Municipal de Setúbal, reunida em sessão ordinária de Dezembro, delibera: 
- Manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de João Paulo Cotrim;  
- Endereçar à família enlutada os sentidos pêsames.” 
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Não havendo intervenções, foi o Voto de Pesar aprovado por unanimidade e em minuta. 
 
Fez-se um minuto de silêncio. 
 
 
d) Votação da Ata da Sessão da Assembleia realizada em 19/11/2021 
 
Paula Soeiro (PPD/PSD) – É um pequeno preciosismo, na página 46, é só uma questão de redação, não 
disse na minha intervenção “procedente de”, mas “por cedência de”. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a Ata aprovada por unanimidade e em minuta. 
 
  
Presidente da Mesa – Vamos entrar na ordem do dia e como ponto prévio coloco à assembleia a alteração 
da nossa ordem do dia com a inclusão da deliberação n.º 21A/2021 da AM relativa à deliberação de 
câmara n.º 145A/2021, que se refere à abertura de concurso público para a prestação de serviços de 
seguros para os ramos de acidentes de trabalho, multirriscos, automóvel, marítimo casco, equipamento 
eletrónico e responsabilidade civil, pelo período de 24 meses. Esta proposta foi aprovada na reunião de 
câmara e foi um lapso dos serviços ela não ter transitado a tempo para a Assembleia Municipal e daí estar 
a ser incluída, mas que não terá grandes dúvidas pela Assembleia a sua inclusão, a qual tem de ser votada. 
Foi aprovada e consideramos incluída e passará a ser o último ponto da nossa ordem de trabalhos. 
 
 
C – PERIODO DA ORDEM DO DIA  
 
1. Deliberação n.º 07A/2021/AM – Proposta 01-A/2021/AM – Regimento da Assembleia Municipal de 

Setúbal – Mandato 2021/2025 
 

Presidente da Mesa – Neste ponto há, precisamente, 4 propostas de alteração à proposta que a Mesa 
apresentou, que foram apresentadas e distribuídas. Há uma proposta base de trabalho sobre a qual foram 
apresentadas outras propostas pelos senhores deputados, 3 do PSD e 1 da IL. 
Sugeria que discutíssemos estes artigos, os quais se referem ao Art.º 42 do n.º 1 da proposta anterior, 
atual 43 da proposta da Mesa, ao Art.º 21, ponto 13 e a um novo artigo 25 e a um novo artigo 26. Para 
definir a proposta global sugeria que votássemos em alternativa estes artigos em relação aos que estão 
propostos na proposta base da Mesa e com estas alterações votaríamos depois o Regimento todo na 
votação final global, isto sem prejuízo de outras intervenções genéricas ou específicas que os senhores 
deputados pretendam fazer sobre o documento. 
Se houver intervenções genéricas, façam favor, se não houver passaríamos então à votação alternativa 
dos artigos em confronto. 
No artigo 21, ponto 13, o PSD apresenta uma proposta de aditamento à redação que está na proposta da 
Mesa, onde se diz que “As sessões da Assembleia Municipal devem ser transmitidas em direto pela 
internet com a legendagem automática e/ou a disponibilização de interprete de língua gestual.”, o PSD 
adita que “Os serviços do município devem manter os respetivos registos e disponibilizá-los no sítio 
eletrónico do Município de Setúbal – Assembleia Municipal.”  
 
Paulo Lopes (PS) – Se bem percebo a única diferença é a parte de manter disponível no sítio eletrónico do 
município as reuniões, de resto é tudo igual. 
 
Nuno Carvalho (PPD/PSD) – É só uma proposta aqui sobre a condução dos trabalhos. Considerando que a 
proposta da Mesa é, por assim dizer, a proposta base que aqui existe, creio que podemos votar as 
propostas de alteração, mas se elas forem rejeitadas, depois podemos votar no final a proposta da Mesa e 
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aceita-se tudo por igual. A proposta da Mesa é uma só, estar a desagrega-la por completo é que é uma 
grande confusão. 
A minha sugestão seria votar todas as propostas de alteração que seriam aceites ou rejeitadas de cada um 
dos partidos e depois no final votar a proposta da Mesa. Estou a propor uma metodologia, votar primeiro 
as propostas de alteração dos partidos, que são propostas de alteração mais cirúrgicas e depois no final 
votar a proposta da Mesa. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta de alteração, apresentada pelo PSD, aprovada por 
unanimidade e em minuta, conforme documento arquivado em pasta anexa à presente ata sob o registo 
n.º 24. 
 
Presidente da Mesa – A segunda proposta de alteração, também do PSD é a proposta de aditamento de 
um novo artigo 25, com a renumeração dos restantes, com a introdução dos debates temáticos. É um 
artigo composto por 9 pontos, propondo a criação de “Debates temáticos” a introduzir no Regimento 
(conforme documento arquivado em pasta anexa à presente ata sob o registo n.º 25). 
 
João Luz (CDU) – Só para dar nota daquilo que foi a reflexão que fomos fazendo na Comissão Permanente, 
até porque a proposta de Regimento que a Mesa aqui apresenta, é uma proposta que foi sendo 
acompanhada, discutida, refletida e houve uma procura de consensualizar o máximo possível das suas 
propostas no quadro da Comissão Permanente da Assembleia Municipal. 
Relativamente a esta proposta que o PSD nos apresenta sobre os debates temáticos, não existindo 
qualquer inconveniente ou oposição da nossa parte a que a assembleia discuta regularmente o que bem 
entender, parece-nos que esta proposta é limitativa face ao quadro atual do regimento que temos hoje 
em vigor. 
Com o regimento que está em vigor, já neste mandato, a primeira sessão desta assembleia foi 
precisamente um debate temático sobre as questões da saúde que entendemos fazer e não vemos 
qualquer necessidade de densificar o regimento para instituir uma matéria que o nosso regimento já é 
muito mais amplo e muito mais aberto.  
Qualquer bancada, qualquer membro desta assembleia já pode, por si, sugerir e colocar à assembleia a 
proposta de realização de uma sessão extraordinária para a discussão de um determinado assunto e 
aquilo que o PSD nos vem propor é uma limitação, até do ponto de vista de prazo trimestral com um 
conjunto de densificações que não correspondem, de forma alguma, àquilo que foi a discussão que fomos 
tendo na Comissão Permanente.  
Enfim, o PSD entendeu insistir na sua, tem toda a legitimidade para o fazer, pela nossa parte não 
acompanharemos esta proposta. 
 
Paulo Lopes (PS) – Como membro da Comissão Permanente também acompanhei o processo de discussão 
e lamento de alguma forma que não tenha sido na reunião em que se definiu este regimento, porque 
muitos destes temas podiam ser debatidos e virem já aqui à reunião mais consensualizados. Nesse 
sentido, toda a discussão e todos os debates são bem-vindos e estamos disponíveis para viabilizar todas as 
sessões, sejam extraordinárias, sejam debates temáticos, seja o que for. Ás vezes é uma questão de 
semântica, mas há aqui uma situação nesta proposta que não concordamos, que é o n.º 6, em que diz: 
“Findo o debate deve ser elaborada, no prazo de 30 dias, uma proposta de deliberação com as conclusões 
do debate, a apreciar pelo plenário numa sessão posterior.”.  
Entendemos que estes debates temáticos devem ser debates livres, abertos, que cada um e quem assiste 
tirará as suas ilações e fará as suas conclusões. Julgo que não faz sentido apresentar no debate temático 
uma proposta de deliberação a apresentar na outra. É proposto por quem? Pela assembleia anterior, por 
um partido? Não faz sentido! 
Ao aprovarmos este debate, aquilo que peço ao PSD é que reflita sobre este ponto 6, retirando-o. 
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Paula Soeiro (PPD/PSD) – Dadas as duas intervenções, cumpre-nos também justificar porque é que, de 
algum modo, surge esta proposta aparentemente extemporânea, mas não extemporânea, porque agora é 
o momento de em plenário fazermos a sua discussão. Não foi possível por circunstâncias muito específicas 
a apresentação por completo no momento da reunião da Comissão Permanente e daí as nossas desculpas 
aos seus membros. 
Relativamente à proposta que está aqui em análise, vou-me abster de fazer a leitura dos seus 
considerandos, visto que é do conhecimento de todos, mas até considerando que tem existido dificuldade 
por parte do Sr. Presidente da Câmara Municipal em fazer a gestão do tempo de forma a dar resposta às 
reais preocupações dos membros desta assembleia, até poderia fazer todo o sentido. Aceitamos 
perfeitamente a observação da retirada deste ponto seis, de acordo como foi justificado pelo senhor 
deputado do Partido Socialista, mas não consideramos que retire legitimidade àquilo que são as 
assembleias extraordinárias, porque nessas mesmas assembleias pode ser enunciado um só tema, mas 
pode incluir outros também. À semelhança de outras assembleias de grandes municípios em Portugal, 
consideramos que Setúbal também deverá ter estes temas e ter esta rotatividade, porque nos foca 
naquilo que é uma assembleia específica. 
Um último reparo, há pouco foi contabilizado o tempo da bancada do PSD quando era só uma 
recomendação de metodologia à Mesa. 
 
João Luz (CDU) – A questão desta proposta, não querendo insistir nela, é da redundância da mesma, face 
ao Regimento que temos em vigor, ou seja, nada no Regimento atual impede que se faça isto e muito 
mais, é incompreensível que o PSD esteja a propor algo como se fosse uma novidade no quadro da 
assembleia. Aliás o PSD requereu uma iniciativa para discussão do Serviço Nacional de Saúde aqui no 
concelho para a qual nem sequer apresentou proposta de deliberação e não se deixou de realizar esse 
debate e ninguém ficou sem tempo para intervir e todos tiveram capacidade de intervenção.  
A preocupação relativamente a esta proposta que aqui está em discussão, é estarmos a densificar o 
Regimento com algo que cria limitações àquilo que é a liberdade que o Regimento atual já permite fazer. 
 
Nuno Carvalho (PPD/PSD) – Só um reforço à interpolação que há pouco fiz sobre a condução dos 
trabalhos, íamos em 3:47 e, se possível, poder repô-lo. 
Também uma questão muito breve sobre a intervenção do senhor deputado João Afonso Luz, que é uma 
questão de metodologia, organização e de sistematização, entenda se quiser, do Regimento e é o que está 
aqui em causa. Isto é facultativo e podem propor à Mesa, obvio que podem. É uma questão de deixar 
bastante claro que os debates temáticos existem e que eles devem respeitar um formato que é específico.  
Uma assembleia extraordinária, é uma assembleia extraordinária e um debate temático tem um propósito 
específico, tem um tema específico e, naturalmente, que se cria uma regra sobre a forma como eles 
podem ser conduzidos e pretende-se que eles tenham uma determinada periodicidade, até para que eles 
tenham uma determinada importância, mas não limita, do ponto de vista em que a perspetiva está a ser 
colocada, porque o próprio número um diz de uma forma clara que podem propor à Mesa. Até pode não 
haver nenhum, como é evidente, não são obrigados a propor, mas é uma questão de metodologia e de 
sistema.  
Percebo a sua lógica, percebo a sua interpretação, mas da parte do PSD mantemos a proposta, até por 
aquilo que vemos que é a perspetiva de podermos ter cada vez mais debates, convém, de facto, saber 
organizar e convém esta assembleia saber estabelecer uma determinada prioridade para que os temas 
não se percam ou não se acumulem. 
 
Paulo Lopes (PS) – Quero reforçar a ideia de que a assembleia extraordinária que foi feita sobre o tema da 
saúde, a bancada do Partido Socialista fez uma análise sobre essa assembleia e foi francamente negativa, 
não correu, julgo eu, de acordo com aquilo que era o expetável de haver uma discussão, naquele caso 
concreto sobre o Serviço Nacional de Saúde. 
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Das duas uma, ou uma assembleia extraordinária tem definida claramente que não pode ter intervenção 
do público, há vários conceitos para uma extraordinária e tem que ser preparada de uma forma muito 
peculiar ou então transforma-se num debate temático que também não pode ser convocada de uma 
forma leviana, tem de ser preparada para ter conteúdo, ter substância, ter pessoas convidadas para falar 
sobre a área do tema que está em causa. Tem de ser efetivamente quase preparada como um fórum para 
ter alguma credibilidade, não pode é apetecer falar sobre as vinhas e vamos todos para ali e falamos e 
depois aquilo é zero e falamos de outros assuntos pelo meio que não tem nada a ver. Se for nessa 
vertente de definirmos depois como é que vamos fazer esses debates para dignificar aquilo que é o papel 
da Assembleia Municipal, julgo que há uns anos a esta parte tem sido isso, o Partido Socialista apoiará esta 
medida, mas tem que ser feito um trabalho de fundo para a Mesa aceitar realizar um debate com 
qualidade e credibilidade. 
 
Mariana Crespo (PAN) – No fundo, a minha ideia vai exatamente ao que agora foi dito e de modo nenhum 
sou contra esta proposta, mas acho que carece aqui um bocadinho mais de definição dos moldes de 
funcionamento destes debates temáticos. Temos o exemplo do que aconteceu na saúde, que, 
efetivamente, discutiu-se tudo menos saúde e julgo que não serviu o propósito. 
Convidava o PSD a definir aqui um bocadinho melhor esta situação e nesse caso terão o nosso apoio. 
 
João Luz (CDU) – Peço desculpa, mas não quero deixar de colocar uma questão, a assembleia 
extraordinária que foi agendada para discutir as questões da saúde teve o debate que cada uma das forças 
políticas decidiu ter. É preciso assumirmos se correu melhor ou correu pior, correu consoante o que cada 
um contribuiu para essa discussão e se não houve discussão foi porque alguns se cortaram a essa 
discussão. 
Não quero deixar de colocar esta questão, porque parece que foi por motivos de organização ou de 
funcionamento da assembleia que não se discutiu e isso não corresponde à verdade. 
Teve o debate que teve e que cada um decidiu introduzir nessa discussão e volto a dizer que estão aqui 
expressões que limitam muito aquilo que é a intervenção da assembleia, uma vez que a Assembleia 
Municipal não é uma organizadora de debates, reúne em plenário e em assembleia. Isto é que é uma 
Assembleia Municipal e temos sérias dúvidas sobre aquilo que está aqui a ser proposto. 
 
Paulo Lopes (PS) – Só para deixar claro que na minha intervenção, quando disse que ficou muito aquém a 
nossa ideia dessa assembleia extraordinária, não tem a ver com a organização, tem a ver exatamente com 
a falta de conteúdos que alguns partidos deveriam ter trazido e não trouxeram. Apenas isso, nenhuma 
crítica à organização e nem à Mesa. 
 
Vítor Rosa (BE) – Deixava como proposta ao PSD, atendendo não só ao pedido da retirada de um dos 
pontos que está nesta proposta, as dúvidas de um enquadramento e de como é que em detalhe 
preparamos melhor estas assembleias, e aceitava que a mesma proposta fosse à Comissão Permanente 
para uma posterior análise e que se chegasse a um consenso mais alargado relativamente à mesma. 
 
Vanessa Silva (CDU) – Aproveitar, porque não sei se vou voltar a usar da palavra, para desejar um bom 
Ano Novo a todos. 
Dizer só que a bancada da CDU sugere ser importante que esta proposta fosse debatida no mesmo sítio 
que todas as outras foram com mais profundidade, que é a Comissão Permanente. Sugeríamos ao PSD, se 
tivesse de acordo, voltar a levar à Comissão Permanente. 
 
Nuno Gabriel (CH) – Relativamente à reunião sobre a saúde, não nos podemos focar numa reunião e daí 
pensar-se que vai ser sempre assim, aquela não correu bem e não vale a pena fazer-se nada, mas se 
formos para casa ninguém faz nada e ninguém reúne. 
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Também julgo que esta proposta não limita, antes amplia a questão, porque traz a possibilidade para cima 
da mesa de debates temáticos, mas não inibe que haja a proposta para que se possa fazer novas reuniões. 
Julgo que a Assembleia Municipal deve debater e não é porque não se fazia antes que não possa vir a fazer 
no futuro e não podemos ficar no passado. Sei que há quem goste de ficar no passado e muito, mas não 
podemos ficar no passado, é a minha opinião. Também estou de acordo e retiro aqui o ponto seis. 
Um concelho como Setúbal se não tiver um tema de 3 em 3 meses para debater, não estamos a ver o 
mesmo filme. Depois não vamos aqui dizer que não funciona, que não vale a pena, que o da saúde não foi 
bom, isso é conversa da treta. 
 
Presidente da Mesa – Vou então justificar aquilo que poderia ter feito no início, mas em nome da 
liberdade de debate e de manifestação de posições da proposta apresentada, não o fiz. A justificação 
existe e ela é resultante de uma maturação que foi, também, prolongada no tempo, na primeira reunião 
da Comissão Permanente decidimos que até à primeira reunião ordinária apresentaríamos uma proposta 
de regimento à assembleia. O que é facto é que ocorreram mais extraordinárias do que estava previsto 
inicialmente, mas na primeira sessão ordinária do nosso mandato estamos a apreciar o regimento e 
tivemos tempo para pensar nele. 
É verdade que há várias propostas que bebem todas da mesma fonte, basicamente elas bebem do 
Regimento da Câmara Municipal de Lisboa, que é um regimento mais amplo, tem o dobro dos artigos que 
tem o nosso, tem uma mecânica quase parlamentar, muito à imagem do funcionamento do parlamento, 
quase em sessões contínuas e tem uma escala de funcionamento que não é da maior parte dos municípios 
portugueses, nomeadamente do nosso. 
Repare-se que ao se marcarem reuniões trimestrais praticamente duplica as reuniões ordinárias da 
assembleia, porque o regimento depois marca-as previamente. Isso deixa-nos numa posição que não é 
exatamente coincidente com as formas de marcação das assembleias extraordinárias que é o requisito do 
quórum para a convocação, é um número determinado de deputados que pode pedir a sua convocação. 
Nunca isso foi invocado para que seja necessário fazer debates na especialidade, nomeadamente na citada 
primeira assembleia extraordinária que fizemos sobre a saúde, que nem sequer foi necessário reunir o 
quórum, foi sugerida e a Mesa marcou de imediato. Houve de facto a assinatura de alguns deputados, 
foram seis, mas não foi por isso que não se fez, pode-se fazer, a questão é que duplicamos, passando a 
fazer uma por trimestre altera o funcionamento da nossa assembleia de forma, à partida, obrigatória.  
O consenso que se retirou em Comissão Permanente é que sem qualquer impedimento a qualquer debate 
na especialidade, eles podem-se fazer, marca-se sem as exigências do quórum mínimo para a convocação 
a pedido dos deputados, mas esta obrigatoriedade pode tornar-se contraproducente, porque podemos 
não conseguir alimentar o funcionamento destas assembleias e ficamos com uma agenda carregada. 
Imagine-se que o número de assembleias extraordinárias vai ser no próximo ano ou no resto mandato a 
um número semelhante ao que já aconteceu nestes três meses somando isto praticamente a 8 
assembleias, que passam a ser obrigatórias, mais as extraordinárias, esta assembleia passa a reunir mais 
do que uma vez por mês se isso acontecesse. 
Não há impedimento nenhum aos debates, eles podem-se fazer na especialidade especificamente e 
entendeu-se que a proposta que estava com a possibilidade de os convocarem em qualquer sessão 
extraordinária seria suficiente para que a assembleia possa debater tudo. Foi esta a razão porque a 
formulação que foi aqui trazida não teve mais complicações e não acolheu estas propostas que já tinham 
sido apresentadas na Comissão Permanente. 
O PSD aceita retirar o ponto 6.º, a questão do trimestral parece-me que é complicada de cumprir depois, 
então estamos a fazer uma agenda que é um bocado obrigatória sem que ela seja devidamente 
preparada, porque depois vai ter um ritmo de preparação que ao fazer-se de 3 em 3 meses uma reunião 
específica com a indicação que aqui está enunciada, também será complicado. Neste quadro é de se 
pensar se devemos deixar esta obrigação tão estritamente determinada, com este agendamento no 
regimento ou se há um entendimento no funcionamento de uma maior frequência das discussões 
específicas promovidas pela assembleia e propostas pelos vários grupos políticos municipais. 
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É essa ponderação que posso apenas sugerir aos proponentes que façam, se isto é tema que é assim tão 
importante ou se acreditam na disponibilidade da boa vontade de todos, qualquer proposta de debate em 
reunião específica será, certamente, realizada com qualquer tema que diga respeito às atribuições e 
competências do município.   
 
Paula Soeiro (PPD/PSD) – O Grupo Municipal do Partido Social Democrata viu com bastante agrado e 
tomou nota de todas as intervenções, que só permitem enriquecer aqui, também, a nossa proposta. 
Estamos disponíveis para que a proposta baixe ou de ser novamente analisada em Comissão Permanente 
com os contributos dos membros da assembleia, até porque tomámos nota de que existiu aqui uma 
interpretação distinta, o senhor deputado João Luz disse que a nossa proposta limitaria, pelo contrário, e o 
Sr. Presidente da Mesa considera que ampliaria a nossa capacidade de debate. Por isso julgo que estariam 
reunidas as condições para ir à Comissão Permanente para integração ou não de uma análise mais 
aprofundada. 
   
Presidente da Mesa – Estas retiradas de propostas alternativas que aqui estão, baixando à Comissão 
Permanente, significa que avançaremos e aprovaremos o regimento e que a todo o tempo poderá ser 
alterado, por não ter prazos máximos ou mínimos. Estas questões serão levadas e organizar-se-á o debate 
sobre elas na próxima Comissão Permanente. 
Esta proposta sobre o novo artigo 25 baixa à Comissão Permanente para reapreciação e será 
posteriormente analisada e discutida.  
Quase no mesmo sentido, mas esta mais específica, é a proposta da Iniciativa Liberal intitulada “Debate 
sobre o estado do Município” (conforme documento arquivado em pasta anexa à presente ata sob o 
registo n.º 26). 
Esta não vem com o artigo indicado e creio que seria junto a este novo artigo 25, mas o quadro de 
apreciação é semelhante a este. O “Debate sobre o estado do Município” foi o que foi também debatido 
na Comissão Permanente e em qualquer momento poderá e até deverá ser feito desde que organizadas as 
intervenções de cada uma das bancadas ou dos grupos municipais. Poderá ser feito quase em todas as 
assembleias, porque há um período largo para discutir o estado do Município, depende da organização 
dos grupos municipais. 
 
Flávio Lança (IL) – Quero dizer, um pouco à semelhança do que já foi dito e com o que aconteceu no tema 
do debate sobre a saúde, que achamos que este é um tema de elevada importância, que é debater 
anualmente o estado do Município. Sabemos que já existem várias sessões ordinárias com possibilidade 
de marcações extraordinárias, mas achamos que não conflituam, na nossa opinião, com este debate 
proposto. 
O que pretendemos é que este debate se reja por critérios mais restritivos, não prevendo a possibilidade 
do período de antes da ordem do dia, de forma a centrar a discussão nos temas incluídos na agenda. A 
ideia é ser realizada entre o final de maio e o final de setembro, altura em que permite fazer uma análise 
baseada na execução do orçamento anterior que esteja em vigor e ter uma visão sobre as necessidades 
orçamentais do período seguinte. Achamos que não conflitua, apesar de percebermos que é possível 
marcar, mas julgo que é um ponto muito importante a discussão do estado do Município por todos. 
 
João Luz (CDU) – Não sei se esta proposta segue o mesmo caminho da anterior e se remete para discussão 
no quadro da Comissão Permanente. Entendemos que esta figura do debate sobre o estado da Nação ou 
do Município, da Nação faz sentido na Assembleia da República onde o órgão executivo, o Governo, não 
está presente em permanência no funcionamento do órgão. No quadro da Assembleia Municipal em todas 
as reuniões o órgão executivo, a Câmara Municipal, está representada e em todas elas discutimos a 
atividade do município, temos períodos sobre questões relevantes da atividade municipal no período de 
antes da ordem do dia, temos a discussão do orçamento, temos a discussão do relatório e da prestação de 
contas. Temos um conjunto de momentos em permanência em todas as sessões da Assembleia Municipal 
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onde o que estamos a discutir é sistematicamente e permanentemente o estado do Município com o 
órgão executivo a prestar contas à Assembleia.  
Sugiro que, também, esta proposta possa ser apreciada na Comissão Permanente, porque parece que, 
também, ela enferma de um conjunto de equívocos sobre o funcionamento e a relação entre a Assembleia 
Municipal e a Câmara Municipal. 
 
Ilídio Ferreira (PS) – A ideia subjacente parece-nos interessante, agora pensamos que a proposta 
precisaria de algum aprofundamento sobre algumas questões que aqui são referidas e a nossa sugestão é 
que ela baixe à Comissão Permanente para análise e depois siga o caminho da que vimos anteriormente.  
 
Flávio Lança (IL) – A Iniciativa Liberal pretende, então, baixar a proposta à Comissão Permanente.   
 
Presidente da Mesa – A proposta seguinte é do PSD relativa ao artigo 43, que é o da criação das comissões 
de trabalho. O PSD tem uma proposta diversa das quatro comissões propostas no projeto da Mesa com a 
criação de mais duas (conforme documento arquivado em pasta anexa à presente ata sob o registo n.º X). 
Ela é conhecida e está distribuída. 
 
Paula Soeiro (PPD/PSD) – Fazer uma correção à nossa proposta, com as desculpas aos presentes. Na a) 
deverá ler-se Comissão de Ambiente, Economia e Bem-Estar Animal. 
 
Vítor Rosa (BE) – Tentando perceber a proposta do PSD, atendendo à discussão que fizemos na Comissão 
Permanente, dizer que queremos, de facto, maior participação efetiva de todas as forças políticas, mas há 
que ter em conta a sua representatividade, isso foi o povo que decidiu obviamente e não pomos nada 
disso em causa. Dentro de um funcionamento prático e até do ponto de vista mais amplo e democrático, 
entendemos que a criação de seis comissões levanta questões de exequibilidade relativamente à 
participação dos partidos com menos representação nesta assembleia. 
Se estamos numa assembleia extraordinária para discutir um determinado assunto, a sua marcação, a 
prévia discussão de todas as matérias desta comissão e se vamos partilhar ainda mais o número de 
comissões acarreta esta dificuldade, do ponto de vista da discussão, da preparação e da fundamentação 
das posições de cada grupo municipal. Daí que tenho muitas dificuldades em aceitar esta proposta, até 
porque já fizemos um esforço em passar de 3 para 4 na discussão que houve na Comissão Permanente.  
Mesmo assim, tendo em conta estas preocupações, acrescentar ainda mais duas, às vezes o menos é mais, 
como se costuma dizer, passando aqui o déjà-vu.  
Julgo que deveria haver aqui uma capacidade de alguma parcimónia na constituição de um maior número 
de comissões e tentar fundir essas comissões ou então aceitar, para já, no imediato, em termos do que é a 
razoabilidade do funcionamento das diversas comissões e ver se, de facto, essas comissões conseguem 
dar resposta àquilo que a assembleia nos traz para discutir e decidir se há esta necessidade que o PSD aqui 
traz.  
São estas as minhas dúvidas relativamente a esta proposta do PSD. 
 
Paulo Lopes (PS) – O Partido Socialista, no âmbito da revisão do regimento, na Comissão Permanente 
apresentou uma proposta de 4 comissões, basicamente as que constam. Apresentou nesta lógica de os 
partidos mais pequenos terem dificuldade em acompanhar. Temos 10 elementos, não temos dificuldade 
nenhuma em acompanhar as 6 comissões, mas do ponto de vista da sua eficácia para os partidos com 
menor representação torna-se mais complicado. Não será pela posição do Partido Socialista que não será 
aprovado as comissões que forem entendíveis, no sentido de haver maior discussão. No entanto, solicito, 
também, ao PSD que remeta esta decisão para a Comissão Permanente para poderem aprofundar, porque 
pelas contas que fizeram em termos de horários e em termos de dias disponíveis para as comissões 
reunirem pode ser muito complicado. Se o PSD entender que não deve baixar, votaremos favoravelmente, 
no entanto deixo aqui a preocupação de que poderá ser complicado a gestão de tantas comissões, mas 
acompanharemos e viabilizaremos a proposta. 
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João Luz (CDU) - Viabilizaremos a proposta que for consensualizada pelo conjunto dos partidos na 
Comissão Permanente. A proposta que apontava para as 4 comissões, foi feita, também, pela bancada do 
Partido Socialista e com a qual estamos de acordo e mantemos esse acordo. Não são 4 por acaso e não 
será hoje 4, amanhã 5 e depois 6, foram 4 porque houve uma reflexão sobre o funcionamento da 
assembleia, sobre a participação de todos os membros da assembleia e de todas as forças aqui 
representadas, mas também a participação dos eleitos da Câmara Municipal na realização das comissões 
com a possibilidade de prestarem os esclarecimentos no decorrer das mesmas reuniões. 
Esta multiplicação de comissões que o Partido Social Democrata aqui nos apresenta, até nem tem em 
conta a reflexão que foi feita em que, certamente, muitos membros ou alguns membros do PSD 
participaram sobre o funcionamento e a forma como decorreu o anterior mandato em termos das 
comissões e onde a assembleia tirou conclusões, aprofundou uma reflexão sobre o trabalho realizado e 
sobre a forma  como decorreu, sugerindo a divisão de uma das comissões em duas, a Comissão de 
Ambiente, Urbanismo e Mobilidade.  
É nesse sentido coerentemente com aquilo que foi a discussão e a reflexão feita na Comissão Permanente 
que iremos votar contra esta proposta que o PSD aqui nos apresenta. 
 
Nuno Carvalho (PPD/PSD) – O grupo municipal do PSD não tem absolutamente nenhum problema em que 
esta proposta possa ser amadurecida em sede de Comissão Permanente, sendo que o propósito ou um 
dos propósitos que conduziu a estas seis comissões está relacionado com uma outra ausência que, 
também, foi debatida na Comissão Permanente e está relacionada com a preparação técnica e o apoio 
técnico que só conseguimos obter com os deputados municipais nas comissões e não de outra forma. Essa 
foi uma das discussões que ocorreu e esta especialização que aqui é colocada e que faz com que exista 
mais comissões, permite que essa preparação seja melhor. É evidente que ela tem que permitir sempre 
que todas as forças políticas, mesmo aquelas que tenham só um representante, um deputado, possam 
participar e isso exigiria uma preparação técnica, com mais tempo e devidamente suportada. Achamos 
que, entre a ausência que existe e que foi debatida e que ainda não está refletida no regimento ou que 
ainda não foi encontrada uma solução na Assembleia Municipal, possa efetivamente ser encontrada, 
porque já foi aceite e transmitido por todas as forças políticas, exceto pela CDU, que possa ser encontrada 
e nesse caso até podemos ter uma diminuição das comissões. Caso contrário a ausência de preparação só 
podemos encontra-la nas comissões que funcionam bem, que requerem muito tempo, mas estamos 
disponíveis para esse debate e baixar, outra vez, à Comissão, mas que haja este equilíbrio daquilo que 
toda a oposição já manifestou, porque é fundamental para o escrutínio e para um trabalho como deve ser 
aqui na Assembleia Municipal. 
 
Nuno Gabriel (CH) – Pegando aqui na questão das 6 comissões, já tinha falado com o Nuno e já tinha sido 
debatido, ainda que informalmente, que nos estamos a focar muito na questão formal, se temos tempo, 
se não temos, como é que vai ser, como é que organizamos. Estas comissões são feitas para dar resposta 
aos munícipes, que é para isso que aqui estamos e eu sou mais um e todos que aqui estamos têm perfeita 
consciência disso.  
É verdade que o apoio técnico, que muito bem o Nuno aqui colocou, é através destas comissões que ele 
poderá mais objetivamente chegar.  
Nada mais a acrescentar, apenas dizer que estamos a ir muito para as questões formais e a pensar mais no 
funcionamento interno desta assembleia quando, porventura, poderíamos estar a pensar um pouco mais 
ou também naquilo que será o resultado de mais comissões, nomeadamente nos munícipes que nos 
elegeram. 
 
João Luz (CDU) – Entre as várias questões que temos estado a ver para baixar à Comissão Permanente, 
julgo que decorre da discussão que estamos aqui a ter a necessidade de uma outra discussão na Comissão 
Permanente, que é o valor dos consensos e do debate que se faz na Comissão Permanente. Porque se 
estamos nas reuniões, se assumimos determinado tipo de posições ou se sobre elas não levantamos 
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problemas, e aparentemente está consensualizado um determinado caminho, é estranho que depois em 
plenário a situação não seja da mesma forma e seja diferente. 
Na próxima reunião da Comissão Permanente, se me permitir a sugestão, considerava que era útil os 
membros da referida comissão poderem trocar algumas opiniões sobre o valor daquilo que são os 
entendimentos e os consensos que vão gerando naquele espaço. 
 
Presidente da Mesa – Pode ser discutido e tudo pode ser conversado, mas é, de facto, outra discussão 
que não esta que estamos agora aqui a debater. 
Há propostas em confronto e não tem outro remédio se não se fazer a sua discussão com toda a 
legitimidade e elas serem apresentadas. 
Atenção ao tempo, há já tempos negativos, o PSD tem -2,29. 
 
Nuno Carvalho (PPD/PSD) – Só para dizer que, pela primeira vez na noite, estou de acordo com o que 
disse o senhor deputado João Afonso Luz, até porque apresentámos estas propostas e sempre 
mantivemos essa mesma posição e a democracia é mesmo assim, e creio que estará a dizer o mesmo que 
eu. 
 
Nuno Gabriel (CH) – Dizer que, de facto, faço parte da Comissão Permanente, mas isso não me inibe e 
nem creio que a nenhum dos membros da Comissão Permanente que tenhamos um grupo parlamentar a 
que falemos e que, às vezes, fiquemos ali no limbo e depois possamos aqui e ali condicionar melhor o que 
pensamos e não há problema algum em fazê-lo, anormal seria não o fazer. 
 
Presidente da Mesa – Estamos no ponto em que tendo sido aprovado o aditamento proposto pelo PSD ao 
artigo 21, ponto 13, e tendo as outras três matérias baixado à Comissão Permanente para uma nova 
avaliação, ficamos com este aditamento e com uma proposta pronta para ser votada, aquela que a Mesa 
apresentou de regimento com este aditamento neste artigo. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta do Regimento para este mandato com esta alteração, 
apresentado pela Mesa, aprovado por unanimidade e em minuta, conforme documento arquivado em 
pasta anexa à presente ata sob o registo n.º 27. 
 

 
2. Deliberação n.º 08A/2021/AM – Proposta 01A/2021/BE – Constituição de uma Comissão Eventual 

para a organização das Celebrações do 50.º aniversário do 25 de Abril 
 

Vitor Rosa (BE) – A proposta já vem de algum tempo atrás e julgo que todos têm conhecimento e 
atendendo também à gestão do tempo não vale a pena estar a fazer a apresentação da mesma. 
 
Marco Costa (PS) – Vou gastar aqui algum tempo e peço a todos a permissão para fazer uma breve nota 
introdutória, mais de índole pessoal deste tema e que é importante referi-lo aqui em sessão de 
Assembleia Municipal. 
Já nasci depois do 25 de Abril, os meus pais casaram em 1974 e duvido que nesse ano tivesse, se quer, em 
projeto ou em estudo de viabilidade ou em estudo de impacto ambiental, mas não tive a oportunidade de 
viver, de experienciar este que foi um dos períodos mais marcantes, um dos históricos mais marcantes da 
nossa era civilizacional. 
Orgulho-me e até invejo todos aqueles que estão presentes e ausentes e que viveram esses tempos e que 
tiveram a oportunidade de experienciar e de lutar de forma mais reservada ou de forma mais assumida 
pelos valores que nos representam agora enquanto sociedade democrática. 
Quando era jovem, confesso que já me custa dizer isto, fui três vezes à televisão, duas pelo Coral Infantil 
de Setúbal, uma com o Júlio Isidro, outra com o Carlos Ribeiro e outra num programa da Luísa Castelo 
Branco sobre o 25 de Abril, em que os jovens, como eu, argumentavam os seus pontos de vista sobre a 
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Revolução de Abril e aquilo que a Revolução dos Cravos nos proporcionou e aquilo que queríamos para o 
futuro. 
Esta foi uma das experiências mais marcantes em que tive a oportunidade de aprofundar essa temática e 
de cimentar os meus próprios valores e até a minha consciência política. Foi a partir daí que se 
desenvolveu, também, um bichinho que depois ao longo da minha vida me permitiu participar na 
Juventude Socialista, no Partido Socialista, mas também nas Associações de Estudantes, nas coletividades, 
nos Órgãos Sociais, também, nos Clubes Desportivos, que me permitiu representar a Assembleia de 
Freguesia e por fim me permitiu também ser eleito para esta Assembleia Municipal em representação dos 
eleitores da cidade de Setúbal e de Azeitão. 
Nesse programa de televisão, recordo-me de ter dito à Luísa Castelo Branco que a Revolução de Abril nos 
deixou uma semente e que essa semente nos trouxe o sistema político mais imperfeito de todos, mas 
também o único que realmente nos proporciona igualdade de oportunidades de todos e para todos. E que 
essa semente, no futuro, necessitaria de ser cultivada, regada, germinada, nutrida, enriquecida, cuidada, 
podada e por vezes até sulfatada ou desparasitada para que não se desperdiçasse a oportunidade que 
Abril nos conferiu. 
Creio que é exatamente isso que esta proposta representa, é a oportunidade de partilhar experiências, é a 
oportunidade de nutrir os valores de Abril até para, também, exorcizar os fantasmas do nosso passado. 
Para quem o viveu poder partilhar, para quem não o viveu poder imaginar e aprender, para que todos em 
conjunto possamos refletir sobre o futuro que queremos para a nossa sociedade, para as próximas 
gerações, mesmo que tal constitua um cliché e não faria sentido nenhum não elaborar esta Comissão 
Eventual e não nos esforçarmos, porque constituiria e seria dar hipóteses a que as atuais ameaças globais, 
mais totalitárias e extremistas contaminassem esta nossa semente, impedindo-nos de colher as suas flores 
ou frutos. 
Sendo esta Assembleia Municipal o órgão deliberativo do Município, ao qual compete por excelência 
fiscalizar o normal funcionamento democrático das ações executivas, creio que se enquadra como 
privilégio e até como honra assumir a criação desta Comissão Eventual para relembrar as conquistas e os 
valores de Abril e imponderar os munícipes de Setúbal e Azeitão a valorizarem os deveres e os direitos que 
herdaram com a nossa revolução.  
Nesse sentido cabe-nos agradecer aos proponentes desta proposta e afirmar que os deputados do Partido 
Socialista, nesta Assembleia Municipal, não só votarão favoravelmente como, também, se comprometem 
a participar e a contribuir com tudo o que estiver ao seu alcance para tornar frutíferos os resultados dos 
seus trabalhos. 
 
Vanessa Silva (CDU) – Antes de mais, gostaríamos de valorizar a proposta que o Bloco de Esquerda nos 
apresenta, da nossa parte consideraríamos que a Comissão Permanente assumiria este papel, mas 
havendo esta proposta iremos acompanhá-la e reiteramos a importância, não só de ela ser enquadrada e 
articulada com o conjunto das Comemorações que o Município irá promover, e pensamos que, de facto, 
possa ser um belíssimo contributo para no presente projetarmos, também, aquilo que queremos que seja 
um futuro ligado aos ideais de Abril e por ele inspirado. 
As questões estão colocadas na própria proposta e da nossa parte reitero essa valorização. 
 
Rui Lamim (PPD/PSD) – Sobre esta proposta, achamos muitíssimo bem a criação de uma Comissão 
Eventual para celebrar uma data que é, talvez, a data mais definidora daquilo que somos hoje enquanto 
sociedade e 50 anos é efetivamente um marco temporal que nos permite fazer uma avaliação de quão 
importante, de quantos desenvolvimentos foram tomados na definição de nós próprios e enquanto 
sociedade. 
Há variadíssimas visões sobre este evento, sobre os eventos que se sucederam, é algo extremamente rico 
e que vai dar muito trabalho a concretizar. 
Damos os parabéns à iniciativa e obviamente associamo-nos com alegria à mesma. 
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Não havendo mais intervenções, foi a proposta aprovada por maioria e em minuta, com 37 votos a favor, 
17 da CDU, 10 do PS, 6 do PPD/PSD, 2 do CH, 1 do BE e 1 do PAN, e uma abstenção da IL, conforme 
documento arquivado em pasta anexa à presente ata sob o registo n.º 28. 
 
 
3. Deliberação n.º 09A/2021/AM – Proposta 02A/2021/PS – Constituição de uma Comissão Eventual 

de Acompanhamento das Intervenções realizadas na Herdade da Comenda 
 

Ilídio Ferreira (PS) – O Partido Socialista sabendo que este é um assunto importante para o concelho e que 
preocupa, seguramente, as bancadas e por entender que as comissões eventuais se têm revelado, ao 
longo do tempo, na Assembleia Municipal um instrumento importante para o aprofundamento de 
determinados assuntos, de determinadas matérias, entendeu por bem apresentar esta proposta de 
criação de uma comissão eventual.  
Ela foi distribuída, gostaria apenas que fossem feitas duas correções, uma relativamente à data da reunião 
e outra em relação ao artigo, que antigamente era o 51 e agora é o 52 no novo regimento hoje aprovado. 
Não vou ler os considerandos, vou apenas referir o âmbito da comissão, para além de outros que, 
eventualmente, depois a própria comissão entenda poder alargar, fazer o levantamento das intervenções 
realizadas pelos proprietários e avaliar junto da câmara e do ICNF da sua legalidade. Realizar reuniões com 
a câmara e o ICNF para verificar o resultado das ações desencadeadas por estas entidades, 
nomeadamente, quanto a eventuais embargues realizados, ações judiciais interpostas e processos de 
expropriação. Dotar a Assembleia Municipal de conhecimento detalhado e circunstanciado de todo o 
processo que lhe permita fazer uma avaliação rigorosa e agir em conformidade.  
Gostaria de referir que, das intervenções ilegais, que, no nosso entender, estão a ser feitas são no 
essencial todas elas ilegais face ao regulamento do POPNA (Plano de Ordenamento do Parque Natural da 
Arrábida). Obstrução de passagem e caminhos públicos, alterações à morfologia do solo ou coberto de 
vegetal, a realização de obras de construção, recuperação sem licença, alteração da rede de drenagem 
natural das águas, a violação do disposto no artigo do número 4, do artigo 31, quanto às vedações 
implementadas, que obrigam a um espaçamento de 20 centímetros entre as redes e solos e não permite 
fiadas de arame farpado, como existe. Todas estas atividades que acabei de referir ou são interditas ou 
estão condicionadas a autorização ou parecer vinculativo da Comissão Diretiva do PNA. 
Enquanto cidadão apresentei, no passado dia 26 de novembro, uma reclamação ao ICNF, portanto, no 
Parque Natural da Arrábida, solicitando informações sobre as ações que, eventualmente, o ICNF terá 
tomado como resposta às ilegalidades praticadas pelos proprietários. Não recebi, até ao momento, 
qualquer tipo de informação, nem sequer a confirmação do recebimento, porque entreguei em mão e 
fiquei com cópia, nem tão pouco me foi dito se estavam a estudar ou analisar a reclamação.  
Também aqui na Assembleia, temos solicitado informações à câmara e as respostas que temos recebido, 
também, não são, em nosso entender, razoáveis face ao assunto e à gravidade do mesmo. Julgamos que 
era importante que a câmara e o ICNF exercessem as suas competências e fizessem cumprir a lei. Está em 
causa uma questão muito séria de prestígio de instituições importantes do Estado de Direito que têm 
competências sobre uma área tão importante como o Parque Natural da Arrábida, e no sentido da 
credibilização dessas instituições e do nosso sistema democrático. Era importante que estas duas 
instituições, câmara e ICNF, não façam o mais fácil que é ser fortes com os fracos e ser fracos com os 
fortes.   
 
Manuel Esteves (PS) – Referente à questão da saga da Herdade da Comenda, quero também acrescentar, 
para além do que foi dito aqui pelo camarada Ilídio Ferreira, que numa determinada altura a Sra. ex-
presidente na data de 24/09/2021 disse e está escrito, vou citar “As avaliações das expropriações já 
estavam feitas à espera de certidões”, portanto, isto é um índice para se pegar e para se tentar resolver 
com mais brevidade a situação que se passa na Herdade da Comenda.  
Já agora gostava de clarificar aqui a situação, na anterior assembleia denunciei aqui a parte poente que já 
estava vedada com a tal dita ilegal rede e agora já é parte nascente que já está toda vedada também.  
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Quero questionar aqui a situação da recolha dos contentores do lixo que lá estão, que é propriedade da 
câmara, e que estão a ser utilizados, quem é que lá vai fazer o trabalho da limpeza e da recolha desse lixo, 
porque os carros não cabem na entrada do portão. Sabendo nós que o município investiu no 
melhoramento daquele Parque de Merendas, na água e na luz, quem é que está a pagar a água e a luz das 
obras que eles estão, neste momento, a executar naquele cemitério, dizem eles que é uma coisa dos 
dinossauros. 
Tenho provas disto, tenho as fotografias e era bom que se passasse lá e tirassem isto a limpo, porque é 
muito importante. Eles estão a usar a luz e a água do município e inclusive os contentores do lixo, 
portanto, eles não estão a ver com quem é que se estão a meter, com certeza. Acreditamos que o Sr. 
Presidente cumpra, uma vez que assumiu perante todas as pessoas em televisão que ia fazer todos os 
esforços para resolver o problema, o qual não é de 10 anos, nem de 20 anos, é de cerca de 100 a 200 anos 
de utilidade pública daquele espaço. 
Quero aproveitar, para desejar a todos um bom fim de ano e que as entradas sejam boas e felizes e com 
saúde para todos.  
 
João Luz (CDU) – Relativamente a esta proposta do Partido Socialista para a criação da Comissão Eventual 
para o Acompanhamento das Intervenções realizadas na Herdade da Comenda, entendemos que o espaço 
primordial, na Assembleia Municipal, para a discussão deste tipo de temas poderia ser a Comissão de 
Urbanismo, agora criada e, portanto, não esvaziar as comissões de trabalho. No entanto, tendo em conta 
a especificidade do tema, o alerta e a atenção que ele nos merece, não vemos nenhum inconveniente na 
criação desta comissão eventual e participaremos nela e interessados naquilo que é o escrutínio de uma 
intervenção que levanta sérias dúvidas e que tem colocado sérias restrições a uma utilização secular por 
parte dos setubalenses daquele espaço, contra a qual nos temos manifestado e acompanhamos esta 
proposta.  
Queremos, no entanto, fazer uma sugestão aos proponentes, no último parágrafo, antes das deliberações, 
na 1ª página, onde se coloca a criação da Comissão Eventual com os fundamentos constantes dos 
considerandos antes apresentados (sem prejuízo de outros que venham a ser definidos pela Assembleia e 
pela Comissão Permanente ou pela própria Comissão Eventual), era que fosse a própria Assembleia 
Municipal, mesmo que por proposta da Comissão Permanente ou da Comissão Eventual a determinar o 
âmbito da Comissão. Sugeríamos aos proponentes desta proposta que esse parágrafo terminasse em 
“definidos pela Assembleia”, retirando depois aquela parte que diz “pela Comissão Permanente ou pela 
própria Comissão Eventual”. 
 
António Costa Ferreira (PPD/PSD) – Sobre esta criação da Comissão Eventual para acompanhar a questão 
da comenda, parece-me pertinente, porque é um assunto que os setubalenses, vai para 2, 3 anos, se vêm 
privados daquele espaço de lazer e que foram, inclusive, “enganados” com o investimento que a câmara 
fez que e que afinal o terreno não era do domínio público. Por isso, estamos de acordo, mesmo tendo de 
se apurar os direitos de propriedade e saber o que é que a câmara fez face a todas as informações que 
foram prestando, mas que a situação não se alterou. Isto significa que a câmara foi dando informação, 
mas não houve no terreno qualquer alteração, quer as vedações, quer, inclusivamente, irregularidades 
feitas ao longo da Estrada Nacional 10-4, onde existem pilaretes e correntes que estão na zona de estrada 
e que são irregulares, são suscetíveis de fazer perigar o trânsito. Há uma série de infrações quer seja a IP, 
seja a Câmara Municipal, seja o ICNF, têm que tomar atenção e defender os interesses públicos, porque é 
forçoso que aqueles bens venham para o usufruto dos setubalenses.   
 
Vítor Rosa (BE) – Acompanharemos a proposta do PS relativamente à criação desta comissão eventual, 
acrescentando que já no início da nossa sessão tivemos uma cidadã que veio trazer o seu testemunho e a 
sua preocupação face a este tema. 
Deixar, também, aqui uma pequena nota, que dentro desta comissão sejamos capazes de fazer um bom 
escrutínio do papel que algumas instituições com fortes responsabilidades ao nível do Estado têm tido 
pela sua inércia e incapacidade de fazer executar um conjunto de modificações e obrigações perante o 
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proprietário da comenda e julgo que essa será, também, um dos grandes momentos desta comissão para 
trazer a lume e trazer toda a transparência relativamente a este processo.   
 
Ilídio Ferreira (PS) – Dizer que aceitamos a sugestão de retirar aquela parte da proposta. 
 
Nuno Gabriel (CH) – Acompanhamos a proposta do PS, não a colocaremos ali a nenhuma comissão, 
porque acho que ela tem conteúdo suficiente para que seja analisada individualmente e mesmo tendo 
esse conteúdo vamos ver se lá chegamos. Este ver se lá chegamos tem muito que se lhe diga.  
  
Não havendo mais intervenções, foi a proposta aprovada por unanimidade e em minuta, conforme 
documento arquivado em pasta anexa à presente ata sob o registo n.º 29. 
 

 
4. Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara acerca do Relatório de Atividades 

 
Presidente da Mesa – Este ponto é sobre a apreciação escrita do Presidente da Câmara, são dois 
relatórios bastante extensos de um período largo, um de Agosto a Outubro e o outro de Novembro 
(conforme documentos arquivados em pasta anexa à presente ata sob o registo n.º 30). 
 
Flávio Lança (IL) – Relativamente aqui à apreciação da informação escrita pelo Sr. Presidente da Câmara, 
quero dizer que ficámos realmente satisfeitos quando olhamos para o relatório e verificamos que o Sr. 
Presidente indica que procura a solução para a situação de desequilíbrio financeiro do município. 
Obviamente que ficamos satisfeitos com isso, no entanto, ao vermos o relatório, algumas preocupações se 
nos levantam. A primeira é relativamente à receita, que cresceu 8,6 milhões, obviamente com as taxas 
cobradas até novembro face ao período homólogo, mas verificamos que a execução vai apenas em 58% 
em novembro face àquilo que era esperado receber. Na prática estava orçamentado 151,4 milhões e 
recebemos até novembro 88 milhões, isto deixa-nos alguma preocupação de não se conseguir atingir o 
que estava previsto e, também, ao lado das despesas que, quando foram orçamentadas, tinham em conta 
estes recebimentos. Deixava aqui a questão se estamos efetivamente à espera de atingir o que estava 
orçamentado para o final do ano.  
Relativamente à despesa, verificamos que existe um comprometimento de 127,8 milhões, e, neste 
momento, do orçamento que era de 151,4, dá 84% já comprometido, isto cria um desequilíbrio entre o 
grau de comprometimento das despesas e a percentagem de execução das receitas. A minha questão, 
também, é se isto significa um aumento do endividamento do município? São estas notas que quero 
deixar.  
 
Alexandre Teles (PPD/PSD) – Relativamente ao relatório de resultados não existe muito a acrescentar, 
mas o PSD não quer deixar de intervir no que respeita a dois dos pontos, como o tempo de pagamento aos 
fornecedores, que continua a ser um dos flagelos do Município de Setúbal, e é incompreensível que este 
problema se arraste, executivo atrás executivo.  
Os tempos que vivemos com a pandemia arrastar-se dia após dia, estes atrasos fazem com pequenas e 
médias empresas percam competitividade. Questiono, como é que o município, com estas práticas, pensa 
em cativar empresas para se sediarem no concelho? 
Outro ponto, deve-se tentar reduzir as administrações diretas. Como é previsto e anunciado, vir verbas 
significativas do PRR, isso em nome da transparência e para que as verbas sejam controladas e bem 
aplicadas deve prevalecer as empreitadas, através de processos de concurso e, acima de tudo, que sejam 
controladas com uma boa fiscalização. 
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5. Deliberação n.º 10A/2021/AM – Delib. CM n.º 015A/2021 – Participação Variável do IRS 
 

Marco Costa (PS) – Estou certo que muitos dos argumentos que poderia utilizar nesta discussão vão ser 
subsequentemente utilizados nos próximos pontos da ordem de trabalhos sobre a discussão do IMI, do 
IMI familiar e do próprio orçamento, mas não querendo deixar essa discussão estéril, farei sobre este 
ponto algumas breves considerações.  
O que estamos a tratar é, de acordo com a legislação em vigor, os municípios podem dispor de até 5% da 
coleta líquida de IRS dos cidadãos que habitem no seu território. O Município de Setúbal tem optado e 
tem deliberado, ao longo dos últimos anos, na fixação desta taxa no seu máximo legal de 5%. Esta opção 
administrativa e política tem onerado de forma significativa, os contribuintes de Setúbal e de Azeitão com 
o máximo dos máximos legalmente permitidos. Ao longo dos últimos mandatos e em todos os anos, o 
Partido Socialista tem-se oposto a esta opção política, sugerindo e propondo que esta fosse 
sustentadamente reduzida ao longo do tempo, sempre com a oposição e inviabilização por parte da edil 
anterior e por parte da maioria da CDU que a apoiava.  
É certo que, nesta discussão, surgirá o argumento dos constrangimentos a que a autarquia estaria sujeita, 
mas argumentos esses que só justificam a manutenção da receita dos seus máximos, nunca sendo 
utilizados os mesmos argumentos para a otimização da gestão da despesa.  
Chegámos aqui, enquanto eleitos da Assembleia Municipal do Partido Socialista, e quando comparávamos 
a situação de Setúbal com municípios da mesma Área Metropolitana e do nosso distrito, a ser acusados de 
querer comparar o incomparável, mas os mesmos atores políticos que rejeitam comparar Setúbal com 
Palmela, com Seixal ou com outros municípios, por termos as taxas máximas, já aceitam comparar Setúbal 
com estes concelhos afirmando que Setúbal tem que manter as taxas máximas, porque há 30 ou 40 anos 
atrás não realizou os investimentos infraestruturantes que os outros municípios efetuaram e que agora os 
têm que realizar num futuro próximo. Como se 20 anos de gestão CDU, com taxas máximas, no caso desta 
proposta serão apenas 8 anos, não fossem suficientes para planear e executar todos esses investimentos 
que ficaram por fazer.  
Honrando os princípios que têm pautado os deputados municipais do PS, ao longo dos últimos mandatos, 
e aqueles que foram os compromissos assumidos durante a última campanha eleitoral, congratulamo-nos 
por esta proposta ter sido apresentada pelos vereadores do PS e por ter sido viabilizada pelos vereadores 
do PSD. 
É uma proposta que, sendo das primeiras a ser apresentada e aprovada em reunião de câmara, que pode 
realmente impactar sobre o orçamento, tem um caráter simbólico por representar um primeiro passo 
para definir uma política fiscal municipal de verdadeiro apoio às famílias, devolvendo aos cidadãos uma 
parte do IRS por si pago e que, de outro modo, seria arrecadado pela Câmara Municipal. Uma forma, 
também, de estimular o desenvolvimento económico e social de Setúbal conferindo-lhe alguma 
competitividade relativamente aos outros concelhos limítrofes e de fixação de pessoas, de 
desenvolvimento e empreendedorismo por parte de quem se queira fixar em Setúbal com muito maior 
atratividade.  
Congratulamo-nos com esta proposta e tentaremos viabilizá-la favoravelmente, também, na Assembleia 
Municipal.  
  
Afonso Luz (CDU) – A primeira nota que quero dar é sobre esta última intervenção, para dizer que as taxas 
máximas serviram para pagar as dívidas que aqui foram deixadas pelo Partido Socialista.  
A segunda nota é para dizer que, muitos dos que aqui estão, especialmente os membros que transitaram 
do mandato anterior e também os vereadores, todos estamos conscientes de que a situação financeira da 
Câmara Municipal, tendo vindo a recuperar e sendo incomparável com vários anos atrás, atingindo já um 
patamar de sustentabilidade, ainda tem algumas fragilidades especialmente no que respeita aos 
compromissos de curto prazo. Por isso temos visto nas prestações de contas dos últimos anos que, 
embora existindo uma melhoria gradual, o prazo médio de pagamentos se tem mantido acima do que 
seria desejável. Isto prende-se com a necessidade de uma gestão financeira da Câmara Municipal que 
deve ser feita de forma responsável, não cedendo a populismos e a demagogia.  
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Relativamente a esta proposta, que foi aprovada na câmara com os votos contra da CDU, importa referir 
aqui vários aspetos. Em primeiro lugar, estamos a falar de IRS, que como sabemos, só cerca de metade dos 
portugueses, infelizmente, pagam IRS. Digo, infelizmente, porque a outra metade era bom que também 
pagasse, porque era sinal de que tinha rendimentos mais elevados e, portanto, uma vida mais digna.  
 
Segundo ponto, é que baixar, como pretende esta proposta, a participação variável que depende do 
município de 5 para 4%, favorece, acima de tudo, aqueles que têm maiores rendimentos, porque a 
redução de 1% no IRS de quem ganha pouco acima da remuneração mínima nacional não é o mesmo que 
reduzir 1% no IRS de quem tem rendimentos de muitos milhares de euros por mês.  
O terceiro ponto, é que, quando nesta proposta refere que importa definir uma política fiscal municipal de 
apoio às famílias, importa, acima de tudo, perguntar a que famílias. À família dos maiores rendimentos? 
Essa sim, é a que fica beneficiada com esta proposta.  
A população do concelho deve ficar a saber que com propostas deste género, a perda de receita do 
município para real benefício de poucos, nesta como noutras propostas que a seguir iremos apreciar, irá 
resultar, mais tarde ou mais cedo, em prejuízo para todos e já tivemos provas disso no passado que não 
queremos repetir.  
Para que conste, a aprovação desta proposta implicará uma diminuição de receita da câmara de cerca de 1 
milhão e meio de euros por ano. Para que conste, também, dizer que a câmara fique sem este milhão e 
meio, isto será distribuído pela população do concelho de Setúbal, mas, segundo dados fornecidos pela 
AT, a maior parte das famílias mais pobres não chegará a ter um euro de devolução de IRS. A maior parte 
não.  
As famílias de maiores rendimentos irão beneficiar com cerca de 53%, desta proposta e deste valor que 
não vai entrar nos cofres da câmara e estes 53% irão diretamente para os bolsos das famílias com maiores 
rendimentos. Continuaremos a estar contra este tipo de política que parece ser muito agradável para 
todos, mas que só beneficiam aqueles que não deviam ser beneficiados.   
 
Paula Soeiro (PPD/PSD) – Foi com sentido de ver, perante os que nos mandataram para este serviço 
público, que foi possível ao PSD estabelecer um entendimento com os proponentes desta deliberação 
aprovada em 25/10, marcando um caminho de progressividade que vamos fazer.  
Em setembro, os setubalenses entenderam que não seria a CDU, força política dominante dos últimos 20 
anos, que lhes proporcionaria um alívio no sacrifício financeiro, que tem recaído, ano após ano, sobre os 
contribuintes setubalenses sobre a forma de tarifas, taxas e impostos.  
A Câmara Municipal tinha e tem realmente o dever de dosear a carga fiscal que só de si depende, 
aplicando taxas que sejam consentâneas com as necessidades financeiras do município, mas que ainda 
assim não resultem numa reiterada perda de poder de compra dos setubalenses, permitindo que essa 
liquidez e capacidade de investimento retorne aos contribuintes, tornando-os parceiros no 
desenvolvimento local.  
Em contexto de crise pandémica, foram muitos os municípios que fizeram uso deste instrumento para 
apoiar as famílias. Em 2021, de 308 municípios há 151 a conceder benefícios sobre os rendimentos e até 
35 municípios abdicaram da totalidade do IRS, ou seja, com uma taxa de participação de 0%, mas o PSD 
não possui, na situação atual, esse desiderato. Foi no entendimento, que é possível, uma redução 
progressiva do valor arrecadado pelo município sem prejuízo de relevo para os investimentos necessários 
e equilíbrio financeiro que o PSD propôs a redução de 1%, resultando numa dedução à coleta para os 
sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho de Setúbal. Este é um caminho que continuaremos a 
fazer, reduzir a carga fiscal com rigor, tornando Setúbal num território que investe nos setubalenses.   
 
Vítor Rosa (BE) – Julgo que há aqui uma inversão daquilo que será o princípio desta participação variável 
na perspetiva do PS e do PSD. Digo isto, porque trata-se de um imposto sobre o rendimento do trabalho e 
os trabalhadores que devem pagar este imposto pela sua condição não pelo local onde habitam. Esta é a 
primeira questão. 
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Depois temos outra, fala-se aqui de uma tentativa de apoio às famílias, perda de poder de compra, 
capacidade de investimento e empreendedorismo, e pergunto se quando queremos uma redistribuição 
equitativa deste valor, fazemos esta participação variável em que os que mais ganham são os que vão 
mais receber e os que menos ganham são os que menos vão receber. E aqui é que o PS e o PSD colocam a 
questão de, afinal, precisamos de investimento, precisamos disto e daquilo, e será este 1% que vai ser a 
capacidade de investimento? Será este 1% que vai reverter para o bolso dos cidadãos afetados por esta 
medida? É que essa não vai, de certeza, vai para aqueles que já têm mais rendimentos e não para aqueles 
que têm menos rendimentos e esse é que é o princípio subjacente a esta proposta e em relação ao qual 
nós não estamos a favor.  
 
Mário Aranha (PS) – Assisti com muita atenção à intervenção da parte da bancada da CDU e por 
momentos fiquei um pouco confuso, porque pareceu-me mais o antigo Ministro das Finanças, Vitor 
Gaspar, relativamente ao IRS, ou seja, para a CDU devolver 1,8% da receita municipal aos seus cidadãos, 
não me parece que seja um princípio muito basilar. Por outro lado, é o mesmo partido que na Assembleia 
da República faz da sua bandeira a descida do IRS, e aqui o efeito é exatamente o mesmo, devolução e 
baixa de impostos do IRS às pessoas, aos trabalhadores por conta de outrem.  
Por outro lado, a cassete dos 20 anos. Também referir que a CDU teve 20 anos para melhorar a eficiência 
da câmara, teve 20 anos para melhorar as receitas extras e, pelos vistos, durante esses 20 anos nada foi 
feito. 
 
Flávio Lança (IL) – Queremos que o Município de Setúbal entenda que há margem para tributar as 
famílias, analisando-as, quando a maior parte destas já tem dificuldades com as suas despesas mensais. 
Parece-me aqui, por algumas declarações que ouvi, que quem paga IRS são um conjunto de milionários 
que residem aqui no município. Fica aqui a ideia de quem paga IRS não pode ter dificuldades, na prática é 
isso que estamos aqui a dizer.  
Achamos que a baixa desta participação é a devolução do rendimento aos próprios munícipes e é também 
importante que, a par da baixa desta receita, o município seja mais rigoroso e eficiente na gestão das suas 
despesas, conseguindo acomodar esta baixa e acreditamos que isso é possível. 
 
Nuno Gabriel (CH) – Não era nada que não esperasse da bancada da CDU, que qualquer baixa de 
impostos, ainda que municipal, houvesse um acordo. A mim espantar-me-ia, não só a mim, mas espantar-
me-ia.  
Vivemos numa época especial, uma época de pandemia, uma época em que as famílias têm mais 
dificuldades, eu tenho mais dificuldades e julgo que todos nós temos mais dificuldades, temos familiares e 
temos vizinhos que têm mais dificuldades, e nem assim a bancada da CDU quer baixar e ainda consegue 
justificar.  
Agora a questão é esta, não há volta a dar e a seguir vamos aqui à questão das taxas e taxinhas. Há uma 
baixa, há uma devolução aos munícipes, seja grande, seja pequena, e ainda conseguem dividir, para ali vai 
10 cêntimos, para aqui vai 5 cêntimos e os outros não devem receber. Ai Jesus! Isto é o que espero, enfim, 
quem está minimamente atento, sabe como é que funciona a cassete, pego ali na expressão do nosso 
colega deputado. Mas acho que não tem discussão, devolver aos munícipes qualquer valor que seja nesta 
época em que vivemos, e que ninguém está alheio, acho que não tem discussão, seja 10 cêntimos, 1€ e 
seja aqueles que nem sequer merecem receber, segundo as palavras do nosso deputado.  
 
Paula Soeiro (PPD/PSD) – Há pouco a intervenção do deputado Afonso Luz, fez-me recordar a recente 
afirmação do vereador Carlos Rabaçal, que de momento não está presente, e também a do Presidente 
André Martins na última reunião de câmara sobre este assunto e sobre as propostas que constavam das 
reduções fiscais. Nessa reunião foi afirmado que estas reduções no seu conjunto, quer esta do IRS, quer as 
outras que vêm a seguir do IMI, inviabilizariam as propostas que até constavam no próprio programa do 
PSD que foi sufragado pelos setubalenses em setembro passado.  
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Quando fazem este tipo de afirmações só podem tomar como certo os seus próprios programas, pois 
como devem saber o PSD não iria propor um programa que fosse desprovido das receitas necessárias para 
os investimentos propostos.  
Não foi, nem nunca será essa a nossa postura em termos políticos. Não podemos ser acusados de 
restritivos e ir além do expectável, em termos da gestão orçamental nacional, como aconteceu há uns 
anos atrás, e, simultaneamente, agora sermos acusados de levianos ou populistas na apresentação das 
propostas locais. 
João Luz (CDU) – Não resisto a um comentário mais genérico sobre esta discussão, porque o debate desta 
matéria revela, no fundamental, aquilo que são as opções de classe de cada uma das forças que aqui está 
presente. Há um conjunto de forças nesta assembleia que têm a representação, que estão ao lado de 
determinadas classes, é sobre isso que estamos a falar. Interessa-lhes retirar, por todos os meios, aquilo 
que é o financiamento municipal, o qual se traduz em serviços públicos, na prestação de um conjunto de 
serviços, num investimento público, em políticas públicas sociais que se vêm com maiores dificuldades e 
criados um conjunto de obstáculos a essas políticas que beneficiam, sobretudo aquelas que são as 
camadas mais desfavorecidas da população. O que temos aqui é um exercício, permitam-me a expressão, 
de fraude política que agrava injustiças fiscais profundas e que aumenta a desigualdade.  
A proposta que aqui temos é a proposta do favorecimento de quem mais rendimentos têm. Podem falar 
da devolução às famílias, sim senhor, mas a que famílias é que estão a devolver? Esta questão é a questão 

de fundo e era a questão que era importante aqui explicar, a que famílias é que está a ser devolvido.  
 
Marco Costa (PS) – Só para dizer que o partido que reivindica que esta redistribuição dos impostos não é 
equitativa, é o mesmo partido que não privilegia os mais desfavorecidos da sociedade, é o mesmo partido 
que depois chumba o Orçamento de Estado, que tem o maior aumento de salário mínimo nacional. Isso é 
que não é coerência, quando se quer apoiar os mais desprivilegiados da nossa sociedade, quando se põe 
na história da democracia portuguesa o maior aumento de salário mínimo, aquele partido que defende 
aqui que esta distribuição não é equitativa vota contra e chumba um orçamento deste género. É esta CDU 
a que nos habituámos, uma CDU que para Setúbal concelho, é taxa máxima, imposto máximo, receita 
máxima durante décadas e que nem num período pandémico, nem num período desta exigência, assume 
sequer uma retribuição aos que comparticiparam com esta receita, nem que por um obrigado. 
 
Nuno Gabriel (CH) – Respondo com uma pergunta à pergunta ali do líder de bancada da CDU. Que famílias 
pretendem beneficiar? Que famílias beneficiavam antes? Essa é que é a questão. 
 
Rui Lamim (PPD/PSD) – A carga fiscal no ano de 2020 foi a maior de sempre, segundo o Instituto Nacional 
de Estatística foi de 34,8 % do PIB, a mais alta de sempre. 
Desses impostos, os que aumentaram, isto em ano de pandemia, foi o IRS e as contribuições sociais, 
baixou o IVA e baixou o IRC. Portanto, ao baixarmos um pouco o IRS, só estamos a aliviar a classe média, 
aqueles que trabalham e é pouco em ano de pandemia. É isso que estamos a fazer e é isso que devemos 
fazer. 
 
João Luz (CDU) – Apenas esclarecer, pode ser que não se tenha entendido isto, o Orçamento de Estado 
não fixa salário mínimo nacional, não sei se o Partido Socialista tem conhecimento disso, fiquei com 
dúvidas no quadro da intervenção que foi feita. De qualquer das formas, a resposta rápida e concreta às 
famílias que beneficiavam e beneficiaram sobretudo aquelas que menos têm. Beneficiam, por exemplo, 
aquelas com a arrecadação de receitas, como os passes sociais, o passe intermodal social, a intervenção 
que se prevê fazer no quadro das escolas e das creches, do alargamento da rede pré-escolar, um conjunto 
de intervenções de política municipal e do investimento municipal no qual estas verbas têm tradução e 
beneficiam todas as famílias, não apenas algumas.  
 
Nuno Carvalho (PPD/PSD) – Fiquei com uma dúvida, mas esta redução de impostos vai hipotecar o quê? 
Era importante perceber, porque não percebi a questão que foi colocada por parte do deputado João 
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Afonso Luz. O que é que se vai deixar de ser feito? Ou será que o receio é porque já podia ter sido 
reduzido antes, ou será que o receio é, porque, de facto, havia excesso, havia gordura nos restantes 
orçamentos? Ou será que o receio, em termos práticos, é provar-se que esta redução de impostos já podia 
ter havido antes? Porque os senhores não especificam e deviam especificar o que é que vai deixar de ser 
feito e se não sabe, na mesma assembleia que é discutido o orçamento é porque não sabe o orçamento 
que o seu partido está a propor. Por isso, estamos conversados. Já devia ter sido reduzido há mais tempo, 
com certeza.  
 
João Luz (CDU) – Respondo com uma pergunta, o PSD quando aprova esta proposta não sabe o que é que 
vai deixar de ser feito? 
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta aprovada por maioria e em minuta, com 19 votos a favor, 
10 do PS, 6 do PPD/PSD, 2 do CH e 1 da IL, 18 votos contra, 17 da CDU e 1 do BE, e uma abstenção do PAN, 
conforme documento arquivado em pasta anexa à presente ata sob o registo n.º 31. 
 
 
6. Deliberação n.º 11A/2021/AM – Delib. CM n.º 53A/2021 – Regulamento e Tabela de Taxas e Outras 

Receitas do Município de Setúbal – 2022 
 
Eduardo Pinto (PPD/PSD) – Quanto a este ponto, para já dizer que isto não é um ajuste de contas, isto é 
uma grande oportunidade de se fazer algo pelos setubalenses. Finalmente, estamos aqui a conseguir 
baixar algumas taxas, vamos ver as seguintes.  
Quanto a este ponto, o que a bancada do PSD tem a dizer, é que estamos a viver tempos difíceis pós 
COVID e agora estamos a enfrentar uma provável nova vaga com novas variantes dessa doença que vai 
criar novos confinamentos e restrições. Este é um tema muito sensível para os setubalenses em geral, 
para os empresários da restauração e outros que lutam com dificuldades para manter os seus negócios em 
funcionamento, onde todo o dinheiro é pouco.  
O preâmbulo não refere qualquer tipo de incentivo claro, pelo contrário, fala levemente em incentivos e 
desincentivos, criando uma jogada de palavras que remata dizendo que à alteração da tabela segue uma 
lógica gradual para que não haja aumentos muito significativos, por isso, estamos perante aumentos de 
taxas. O aumento das taxas, por um lado, e a falta de incentivos provoca a estagnação da economia local e 
mesmo o recuo, o aumento do desemprego e de falências das pequenas e médias empresas e no limite 
insolvências pessoais e familiares.  
Era bom que houvesse uma atenção especial a este tema de grande sensibilidade para os setubalenses. 
 
Vítor Rosa (BE) – Nomeadamente no capítulo 6º deste documento, mantemos a dúvida que já tínhamos 
levantado anteriormente, porque ela, mais uma vez, não vem explicada e daí a nossa dificuldade em 
acompanhar esta proposta. A diferença de valores entre as entidades sem fins lucrativos e entidades com 
fins lucrativos, estamos a falar na parte da área da cultura, do desporto, lazer e na ocupação destes 
espaços, a diferença entre quem paga, das entidades sem fins lucrativos e com fins lucrativos, deve ser 
mais acentuada. Não se consegue perceber, não há um levantamento de taxas de ocupação, que receitas 
é que o município obtém a partir daqui e nesta matéria em que procuramos dar ao associativismo e da 
parte da cultura todo um conjunto de espaços que o município tem, depois a reversão, do ponto de vista 
financeiro, e aparentemente são mais beneficiadas as entidades com fins lucrativos do que as entidades 
sem fins lucrativos. Julgamos que deveria merecer uma análise mais cuidadosa, não se ficando apenas por 
uma mera indicação de valores.  
 
Encontrava-se ausente o senhor deputado Marco Costa do PS. 
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Não havendo mais intervenções, foi a proposta aprovada com maioria e em minuta, com 17 votos a favor 
da CDU, 8 votos contra, 6 do PPD/PSD e 2 do CH, e 12 abstenções, 9 do PS, 1 do BE, 1 do PAN e 1 da IL, 
conforme documento arquivado em pasta anexa à presente ata sob o registo n.º 32. 
 
 
7. Deliberação n.º 12A/2021/AM – Delib. CM n.º 55A/2021 – Abertura do Procedimento de 

Contratação de Empréstimo de Curto Prazo 2022 
 
Flávio Lança (IL) – Compreendemos que na gestão do fundo de maneio dos municípios existam momentos 
em que sejam necessários fundos para fazer face à necessidade de tesouraria. Preocupa-nos o facto do 
empréstimo de curto prazo, em vigor, estar em novembro utilizado no montante de 6,7 milhões. 
Adicionalmente, sendo recorrente em todos os anos, a necessidade de um empréstimo de curto prazo 
deixo a questão se o município não deveria repensar a forma como planeia as suas necessidades de 
tesouraria, de modo a que este tipo de empréstimos não seja uma prática.  
Julgo não estar errado ao afirmar que este ano a Câmara Municipal de Setúbal já recebeu 4 milhões 
referente à concessão do estacionamento, montante que deveria, na nossa opinião, aliviar a tesouraria do 
próximo ano.  
 
Vítor Rosa (BE) – Acima de tudo era um esclarecimento relativamente a este pedido de empréstimo, 
porque falamos em 10 milhões de euros e o argumento na proposta, apenas e só, prende-se com uma 
linha, considerando o histórico de influx insuficientes da tesouraria no primeiro trimestre de cada ano. Aí 
perguntamos, neste histórico, de que rubrica de despesa estamos a falar, de que valores a elas estão 
associados, porque, apenas e só, nos é apresentada esta intenção de abertura de procedimento de 
contratação de empréstimo neste valor e a fundamentação desta proposta é muito parca de informação à 
própria assembleia. 
 
Presidente da Câmara – Na última votação perdi a oportunidade de intervir. Relativamente às taxas e para que 
não fique dúvidas, ao contrário daquilo que foi dito e isto não tem nada a ver com o resultado da votação, com o 
repor ou clarificar da situação. Não é verdade que o município não tenha tomado medidas e não continue a 
tomar medidas, no sentido de diferenciar a situação das atividades económicas no território do Município de 
Setúbal. É do conhecimento geral e está na própria proposta, que os investidores, na área industrial, que 
queiram fazer os seus investimentos em Setúbal, tem uma redução de 50% das taxas urbanísticas, e também 
qualquer outra atividade económica que se queira desenvolver no Município de Setúbal até ao final de 2022, 
tem uma redução de 20%, nas taxas urbanísticas. Na última reunião de Câmara foram aprovadas algumas 
medidas de isenção de pagamento de taxas relacionadas com as esplanadas e algumas concessões do município. 
Que fique claro, porque nem toda a população tinha conhecimento da situação, no entanto, quem estava nessa 
atividade tinha esse conhecimento.  
Foi dito que nesta Tabela de Taxas, são iguais para as atividades das entidades sem fins lucrativos e outras. Todas 
as organizações sem fins lucrativos estão isentas de taxas, e muitas das vezes as propostas que eram 
apresentadas em reunião de Câmara para isentar as taxas não aconteciam com tanta regularidade, o que 
significava que não corresponde à verdade aquilo que foi dito aqui e que era do conhecimento geral, de quem 
habitualmente acompanha a atividade do Município de Setúbal. Quando em 2002 ganhámos a Câmara 
Municipal, tivemos que pedir um empréstimo de 2 milhões de contos para pagar salários aos trabalhadores, no 
tempo em que ainda circulava o escudo. O facto de ter vindo a evoluir positivamente, o equilíbrio das contas do 
município não significava que aquela situação de grandes dificuldades do equilíbrio das contas no município, não 
continuassem. É preciso que não nos esqueçamos que, por exemplo, agora no ano de 2022, a Câmara Municipal 
de Setúbal vai pagar 3 milhões de euros, ainda por conta do Contrato de Reequilíbrio Financeiro, que foi 
assinado em 2013, para equilibrar as contas da Câmara Municipal. Quem acompanha a situação financeira das 
contas do município, sabe que há uma tendência para um equilíbrio, que nalguns anos é melhorada e noutros 
anos é menos melhorada, mas há essa tendência para o equilíbrio financeiro evoluir significativamente, o que 
não evita que os problemas continuem a existir.  
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Respondendo ao senhor deputado, todos os anos no início do mandato se faz esta proposta de um contrato de 
empréstimo de curto prazo, que serve apenas para o ano vigente, o que significa que tem de ser pago até ao 
final do ano, tal como irá acontecer com aquele que foi pedido para este ano. Esta é uma situação que 
recorrente, permitindo que logo nos primeiros três meses do ano, pela falta de verbas na tesouraria, permita 
manter o equilíbrio e corresponda às exigências financeiras que decorrem durante este período, razão por que 
se faz com aquela regularidade. Não tenho de memória, mas duvido que não se tenha feito isto exatamente 
todos os anos, aliás, já se fazia antes de a CDU ganhar a Câmara em 2002. Esta situação não é agradável para 
ninguém, mas é uma forma de garantirmos que nos primeiros três meses de cada ano, não haja problemas de 
tesouraria e que a Câmara consiga corresponder às exigências que se impõem naquela situação.  
 
Marco Costa (PS) – Tentar esclarecer se possível o equívoco, caso contrário a CDU já está há tantos anos 
na gestão, que as dívidas ainda eram saldadas em contos.  
 
Presidente da Mesa – A CDU normalmente acompanha as mudanças e foi no ano em que ganhou as 
eleições que apareceu o Euro.  
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta aprovada por maioria e em minuta, com 17 votos a favor 
da CDU e 21 abstenções, 10 do PS, 6 do PPD/PSD, 2 do CH, 1 do BE, 1 do PAN e 1 da IL, conforme 
documento arquivado em pasta anexa à presente ata sob o registo n.º 33. 
 
 
8. Deliberação n.º 13A/2021/AM – Delib. CM n.º 152A/2021 – Plano de Pormenor da Frente Norte da 

Avenida Luísa Todi 
 
António Costa Ferreira (PPD/PSD) – Pretendo fazer um pedido de esclarecimento. Não haverá nenhuma 
ilegalidade estar a aprovar este Plano de Pormenor com base no PDM que está em vias de ser revisto?  
Já que ele foi promovido com base no PDM atual, como a revisão do PDM ainda não está aprovada, 
gostava de saber se está compatibilizado e se daqui não decorre nenhuma ilegalidade?  
Sobre o conteúdo do documento tive oportunidade de verificar que as plantas das infraestruturas são um 
documento único, o que é praticamente ilegível, não se tem a perceção do que é que existe efetivamente. 
Dei conta ainda de que existe muita redes de esgotos unitárias nestas zonas e isto gera não só perturbação 
para quem gere o sistema de esgoto doméstico, como também traz agravamentos de inundações, porque 
os caudais invertem-se quando chove e no Verão exala cheiros pestilentos, nauseabundos por falta dos 
fechos hídricos que se verifica em vários pontos da cidade.  
 
João Luz (CDU) – Independentemente de posteriores esclarecimentos, a questão levantada relativa à 
legalidade foi respondida na própria intervenção. Estamos a tratar de um Plano de Pormenor feito ao 
abrigo do PDM que está em vigor, estranho seria estarmos a fazer um Plano de Pormenor ao abrigo de um 
PDM que ainda não entrou em vigor, aí admitia que a legalidade pudesse estar a ser duvidosa. Aquilo que 
conhecemos e da leitura dos documentos que nos é dado a entender, este trabalho foi feito em paralelo 
com o trabalho de revisão do PDM.  
Esta proposta do Plano de Pormenor deve merecer da Assembleia Municipal uma grande valorização, 
trata-se de uma frente urbana relativamente degradada, sendo que até alguns dos elementos foram 
referidos na intervenção anterior. É um plano que define as condições de requalificação e transformação 
deste território e vai ao concreto na identificação do edificado a preservar e do que pode ser 
transformado. Este é um documento que viabiliza finalmente um conjunto de intervenções que vão para 
lá da mera requalificação, que permitirão concretizar um conjunto de investimentos de transformação de 
toda esta área com vista à sua modernização, com vista ao seu melhoramento e passarmos a ter uma 
Avenida Luísa Todi com muito menos aspetos de degradação que atualmente é visível a todos.  
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É um instrumento de gestão territorial que faz muita falta para uma área tão nobre da nossa cidade, por 
isso contará com o nosso voto favorável e com a ideia de que deverá merecer da parte de todos uma 
grande valorização.  
 
Vítor Rosa (BE) – Assisti nos Paços do Concelho a apresentação deste Plano de Pormenor em que apenas 
estava presente eu, outra pessoa, o senhor Presidente da Assembleia Municipal agora Presidente da 
Câmara, a senhora Presidente e um Vereador, para além da equipa técnica da Câmara que trabalhou 
neste projeto.  
Reconhecendo o trabalho dos técnicos e demais intervenientes neste projeto, contudo este cenário tem 
sido constante na incapacidade da Câmara conseguir sensibilizar e mobilizar a população para este 
esclarecimento, de áreas tão importantes da nossa cidade, para que possam ter uma intervenção e para 
que também possam dar a sua opinião e questionar, por exemplo, como foi feito pelo deputado António 
Costa Ferreira. Quando existem este tipo de ações e iniciativas da Câmara, a participação cidadã fica muito 
aquém daquilo que seria desejável relativamente a estas matérias. Vemos com alguma regularidade o 
anúncio “Setúbal Município Participado” e depois nem sempre isso coincide com a realidade. Deveria 
haver um esforço ainda maior da parte da Câmara, na parte da comunicação, de chegar muito mais gente 
relativamente a este conjunto de matérias, porque vai decidir em muito o que é o futuro da nossa cidade. 
 
Presidente da Câmara – Daria a palavra à senhora vereadora Rita Carvalho, mas antes queria dizer que a 
intervenção do senhor deputado Vítor Rosa vem a propósito. Ela se justifica, porque é necessário fazer um 
esforço muito maior para que a população participe naquilo que são os interesses de todos nós, porque 
participando ajuda a que todos nos sintamos mais integrados neste território em que vivemos e, por isso, 
eu não podia deixar de dizer isto a propósito da intervenção do senhor deputado.  
 
Vereadora Rita Carvalho – Queria antes de mais valorizar o culminar deste processo, que se iniciou em 
2009. Os senhores deputados que foram deputados nos mandatos anteriores assistiram a pelo menos três 
apresentações públicas deste plano. Os Planos de Pormenor, tal como todos os Planos Municipais de 
Ordenamento do Território são processos muito demorados, muito complexos do ponto de vista jurídico e 
técnico, felizmente concluíram este processo com mais-valias para toda a população. A participação neste 
e noutro tipo de processos elaborados pelo município é sempre muito ausente e muito fragilizada, o nosso 
PDM - Plano Diretor Municipal teve cerca de 150 participações públicas, o que é um número muito 
reduzido para um processo de revisão de planeamento, com conteúdo estratégico que tem um Plano 
Diretor Municipal e o Plano de Pormenor da Frente Norte da Avenida Luísa Todi teve três participações 
públicas.  
Relativamente às questões colocadas pelo senhor deputado Costa Ferreira, não há nenhuma ilegalidade, 
porque tanto os Planos de Pormenor como os Planos de Urbanização podem acontecer a qualquer 
momento, sobrepondo-se aos Planos Diretores Municipais. Este plano em particular decorre de uma 
previsão do Plano Diretor Municipal atual, que considera que para os edifícios existentes na frente norte 
da Avenida Luísa Todi tem de ser realizado um Plano de Pormenor, caso não seja realizado as obras de 
ampliação não serão permitidas, sendo só permitidas as obras de conservação e de beneficiação.  
 
António Costa Ferreira (PPD/PSD) – Está esclarecido! Só foi pena durar vinte anos para o aparecimento 
deste PP. Se foi com base no PDM existente, apreciei as dificuldades da sua execução, mas se tivesse sido 
apresentado mais cedo mais disponibilidade haveria para a manutenção e até ampliação de edifícios.  
 
Vereadora Rita Carvalho – Apoiamos em fazer uma recomendação ao Governo para alterar a legislação 
nacional, para descomplicar os processos de planeamento e de ordenamento do território.  
 
António Costa Ferreira (PPD/PSD) – Estamos de acordo! 
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Não havendo mais intervenções, foi a proposta aprovada por maioria e em minuta, com 35 votos a favor, 
17 da CDU, 10 do PS, 6 do PPD/PSD e 2 do CH, e 3 abstenções, uma do BE, uma do PAN e uma da IL, 
conforme documento arquivado em pasta anexa à presente ata sob o registo n.º 34. 
 
 
9. Deliberação n.º 14A/2021/AM – Delib. CM n.º 184A/2021 – 9.ª Alteração ao Regulamento da 

Organização dos Serviços Municipais 
 
Presidente da Mesa – Sobre esta proposta de deliberação existe uma recomendação formulada pela 
Câmara e existe uma proposta de recomendação da Iniciativa Liberal. Como sabem esta matéria não pode 
sofrer alteração decorrente do debate na Assembleia Municipal. A Assembleia aprova como está ou não 
aprova, no entanto, a lei prevê a possibilidade de se emitirem recomendações e nesse sentido a Iniciativa 
Liberal apresentou uma recomendação. Votaremos a proposta da Câmara e depois a recomendação. 
 
Presidente da Câmara – Decorrente dos resultados eleitorais deixaram de haver sete vereadores e 
passaram a haver cinco vereadores a tempo inteiro, por isso era necessário fazer uma redistribuição das 
áreas de atividade pelos atuais vereadores e foi essa a tentativa que fizemos, falando em primeiro lugar 
com os diretores de departamento, com os dirigentes, e cada um dos senhores vereadores falou com os 
dirigentes e com os trabalhadores dos seus setores. Foram ouvidas as entidades que nos termos da lei 
devem ser ouvidas.  
Há uma outra razão que também é do conhecimento dos senhores deputados, que está relacionada com a 
reativação dos Serviços Municipalizados de Setúbal, no quadro da decisão que tomámos, a 
remunicipalização das águas e do saneamento.  
Foi neste quadro e de uma forma muito rápida, sem alterações significativas nas estruturas, apenas 
algumas adaptações e com a criação de alguns gabinetes. São pequenas estruturas que permitem de uma 
forma mais ágil, dar resposta a um conjunto de questões que consideramos fundamentais. Não há um 
gabinete jurídico e era necessário que esse gabinete jurídico fosse criado, que pudesse dar respostas 
àquilo que os serviços municipais necessitam. Também foi criado um gabinete relativo ao apoio ao 
desenvolvimento económico, um compromisso que foi assumido, bem como a criação de um gabinete 
relativo às questões da emergência ambiental. Matérias que se justificam nestes tempos, para que a 
Câmara Municipal concentre e o faça na melhor forma, repercutindo junto dos serviços municipais e 
através das populações.  
No fundamental são estas as razões que nos levaram a promover esta alteração às estruturas.  
 
Manuel Fernandes (PS) – A estrutura orgânica da Câmara obviamente que pertence ao executivo, é uma 
responsabilidade da força política que ganhou as eleições e no respeito pela democracia, obviamente que 
o Partido Socialista assume a legitimidade do executivo organizar os seus serviços da Câmara, organizar os 
departamentos, delegar as suas hierarquias e assumir a consequência que daí advém. Assim sendo, o 
Partido Socialista não colocará reservas no que diz respeito àquilo que foi pré-determinado pelo próprio 
executivo. Ainda assim, tendo em conta que existem alguns considerandos que se deverão comentar e 
outros também por clarificar, muito embora o senhor Presidente da Câmara tenha dado um início de 
explicação, mas ainda há coisas por explicar e por clarificar. Esta nunca seria a organização que o Partido 
Socialista teria na Câmara, tendo por base aquilo que é o programa eleitoral de cada uma das forças 
políticas, quer da CDU quer do Partido Socialista quando se candidatou à autarquia. O foco naquilo que 
seria as prioridades de cada uma das forças políticas organizaria de forma diferente, o que é de salutar e é 
legítimo em democracia. Assumindo essa legitimidade da CDU e do executivo da CDU e tendo por base 
aquilo que foi a reunião tida com os vereadores ficou a saber que nesta organização não existe a 
preocupação de acomodar ou de reorganizar os serviços, tendo por base a descentralização de 
competências que se irá verificar daqui por 93 dias. São 93 dias que separam esta decisão da organização 
de serviços da Câmara por uma decisão que, obrigatoriamente, a autarquia de Setúbal e todas as outras 
terão que acomodar e reorganizar os seus serviços em conformidade.  
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Por que razão faz esta reorganização dos serviços desta forma, tendo por base que, daqui por 3 meses, 
poderá eventualmente já não se adaptar, tendo em conta as novas exigências e aquilo que serão as 
alterações em termos orgânicos internos da autarquia? 
Não gostaria de perder de vista aquilo que foi o parecer da Comissão de Trabalhadores que acompanhou 
esta proposta. No parecer da Comissão de Trabalhadores é referida que as alterações foram pouco 
justificadas, naquele que foi o pressuposto cumprimento da legalidade perante os órgãos representativos 
dos trabalhadores e pouco fundamentadas. Gostaria de saber se o senhor Presidente tomou a devida 
atenção relativamente a estes reparos da Comissão de Trabalhadores, tendo por base que o próprio 
organismo considerou esta proposta pouco fundamentada e pouco justificada? 
Existem algumas discordâncias, que não iria expor grande parte delas, porque o tempo não permitirá, mas 
gostaria de evidenciar pelo menos uma, que se prende com a política de habitação. Para o Partido 
Socialista a política de habitação não é duma área económica, porque estamos a falar da política de 
habitação pública municipal, mas sim de uma área de inclusão social, é uma área social e não devia estar 
na área de gestão. Por isso entendemos que esta é uma das divergências, mas existirão bastante mais, 
sendo que esta é uma daquelas que se evidenciou em demasia.  
Relativamente aos trabalhadores precários e aos trabalhadores de comissão de serviço, decorrente 
daquilo que é as alterações agora propostas, gostaria de saber se o senhor Presidente consegue confirmar 
que todos estes trabalhadores continuarão a garantir o seu posto de trabalho?  
Se não serão dispensados nenhum dos trabalhadores precários nem trabalhadores em comissão de 
serviço, tendo em conta a nova reorganização destes serviços? 
Tendo por base aquilo que é o organigrama proposto e havendo a distribuição de pelouros pelos 
vereadores, não se percebe por que razão é que foi criado um gabinete de descentralização de apoio às 
coletividades e ao movimento associativo, sabendo que existe um pelouro para esta área, mas que existe 
um gabinete que foi criado com esta vertente, com esta preocupação, com esta responsabilidade, dando a 
entender que parece esvaziar um pouco aquilo que são as preocupações ou aquilo que é a gestão do 
próprio pelouro? 
A Companhia de Bombeiros Sapadores está diretamente dependente da área de influência do senhor 
Presidente, tendo em conta que anteriormente estava numa área da Proteção Civil aquilo que fazia 
sentido, tendo por base que houve esta alteração, gostaria de clarificar esta situação dentro dos termos e 
do tempo disponível do senhor Presidente. 
 
Vítor Rosa (BE) – Reiterar as dúvidas que já foram citadas, vinculadas no parecer da Comissão de 
Trabalhadores e que acompanha esta proposta. Se em relação ao pedido da CT sobre a auscultação dos 
dirigentes e unidades orgânicas, se a mesma foi efetuada e quais as opiniões manifestadas perante o 
documento, em relação à salvaguarda dos direitos dos trabalhadores nas unidades orgânicas que vão ser 
extintas? Porque no documento em apreciação não há resposta a estas questões. 
  
Alexandre Teles (PPD/PSD) – Após análise da proposta de alteração de organização dos serviços 
municipais verifica-se que a estrutura vai ter um número igual de departamentos, divisões e gabinetes, vai 
ter um acréscimo do serviço de 8 para 9 e o número de secções e núcleos também se vão manter. 
Constata-se que vão ser criados 25 novos setores e vai haver um acréscimo de 159 para 182 unidades, o 
que corresponde a mais 23. 
 Friso como já foi frisado pelo deputado do PS e o deputado do Bloco de Esquerda, o parecer da Comissão 
de Trabalhadores pede uma maior justificação de alteração, pelo que também questiono, se foi dada ou 
não. Devido à dimensão da alteração, sugere que todos os dirigentes e trabalhadores sejam consultados, 
como já foi exposto pelo senhor Presidente que já disse que o fizeram, não em nome do senhor 
Presidente, mas, pelo Vereadores.  
Fica também alguma dúvida na alteração com o regresso da fiscalização para o gabinete de urbanismo, 
para nós a fiscalização devia ser mais transversal e toda a estrutura, neste caso, poderá começar a estar 
mais focado no urbanismo.  
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Fica também a dúvida se a reestruturação terá um acréscimo de recursos humanos e financeiros e se os 
trabalhadores que transitarão para outra área, não serão penalizados. Temos mais algumas dúvidas, mas 
de qualquer modo, consideramos que a CDU é a única força política que tem pelouros, considerando que 
o número de vereadores da CDU diminuiu, considerando que no seguimento da posição do PSD 
relativamente à alteração do regulamento de organização dos serviços municipais, e que, quem tem os 
pelouros e a presidência deve definir o organograma como uma ferramenta de gestão e visão estratégica 
e traçar as linhas orientadoras para um futuro a longo e médio prazo. Resumindo em termos práticos, 
consiste em ter as melhores condições para exercer as suas funções e servir os munícipes, a bancada do 
PSD irá abster-se na votação a esta proposta, mas vamos estar atentos à organização da Câmara e à 
necessidade de novas alterações no que concerne à proteção dos direitos expectativas dos trabalhadores.  
 
Presidente da Câmara – O executivo foi questionado várias vezes e por isso teremos de dar respostas às 
questões que foram colocadas. Relativamente à questão do parecer da Comissão de Trabalhadores, 
aquela que merece a todos a maior preocupação, já referi que a primeira coisa que fizemos, quando 
sentimos a necessidade de fazer esta adaptação, porque trata-se de uma adaptação, mais do que uma 
alteração profunda, porque quando falamos de uma alteração significativa da orgânica dos serviços 
municipais, por aquelas que eu já tive oportunidade de estar envolvido, são processos que levam um ano 
ou um ano e meio a desenvolver, porque é necessário ouvir os trabalhadores, é necessário ouvir os 
dirigentes, é necessário haver pareceres, etc., etc.. Não fazia sentido que nesta altura isto acontecesse e, 
por isso, como já referi, nós ouvimos em primeiro lugar e colocámos a questão em primeiro lugar aos 
diretores dos departamentos, depois tivemos uma reunião com todos os dirigentes e transmitimos esta 
nossa necessidade e depois os Vereadores fizeram-no com os seus serviços. É compreensível este parecer, 
a forma como ele está redigido e faz sentido esta preocupação da Comissão de Trabalhadores, que deveria 
ser um processo mais alargado, mais participativo e de maior envolvência. Não foi esse o nosso 
entendimento, não é esse o nosso objetivo, porque praticamente não há alterações significativas na 
estrutura, o que há é uma distribuição das unidades orgânicas pelos Vereadores eleitos e essa foi a 
questão mais significativa. 
Relativamente à questão das alterações sobre a situação dos trabalhadores como dos dirigentes foi desde 
logo garantido, mesmo que houvesse algumas alterações, não haveria qualquer alteração no que diz 
respeito à sua situação. Isto não tem a ver com o facto de a Câmara Municipal, designadamente no que diz 
respeito a prestações de serviços, que não venha a ter decisões, tendo em conta as necessidades que o 
município possa vir a ter ao longo do tempo, mas não era dessa parte que estavam a falar, mas daquilo 
que é fundamentalmente aos trabalhadores do quadro ou sobre os quais estão a decorrer concursos, não 
era dos trabalhadores que ainda não estavam no quadro. Os concursos têm vindo a decorrer ao longo 
deste último ano e vão continuar durante mais algum tempo, no sentido de integrar esses trabalhadores 
no quadro, o que seriam outras questões. O que estava a referir era relativamente às questões da 
contratação de prestação de serviços por parte de trabalhadores. Existe na Câmara Municipal uma 
quantidade de trabalhadores nessas situações, e por isso queria salvaguardar que o atual executivo 
avaliará essas situações e virá a decidir em conformidade com a avaliação que fizer e, naturalmente que 
essa avaliação será feita com os dirigentes. Para que não venham a dizer “vai ficar tudo na mesma e não 
vai haver alterações àquele nível”. Não é isso que estamos a discutir não é isso que está a ser considerado 
e já referi que relativamente à situação dos trabalhadores e à situação dos dirigentes não vai haver 
alterações, aquelas muito poucas que possam existir, serão devidamente compensados nos termos do 
quadro legal estabelecido.  
Relativamente à questão da habitação e da avaliação que fizemos mais aprofundada nesta matéria, as 
obras municipais são fundamentais no que diz respeito aos moradores e às habitações municipais, porque 
as pessoas que vivem nas habitações municipais têm uma relação muito estreita com a sua habitação e no 
que refere às questões que têm a ver com os moradores nos bairros municipais, nas habitações municipais 
devem continuar a ter um quadro de pessoal técnico no Departamento de Obras Municipais. No que diz 
respeito à habitação em geral, no seu planeamento, na sua gestão, propõe-se que ela passe para o 
Departamento de Urbanismo.  



Assembleia Municipal de Setúbal 
Ata n.º 4-A/2021 –  Sessão Ordinária de 29/12/2021 

 
 

 

38 

 

Quanto à questão da descentralização, certamente que o senhor deputado se referia àquilo que era a área 
da educação, área da saúde e ação social. Entendemos que os departamentos estão criados, os serviços 
estão criados, o que poderá vir a acontecer é uma ampliação desses serviços, no sentido de os acomodar 
pelo menos nesta fase, mas também há muita coisa nessa matéria que ainda não está claramente 
definida. Tem havido alguns pedidos de reuniões da parte dos ministérios, estamos a acompanhar a 
situação, ela há de ser melhor definida e nessa altura veremos se haverá adaptações ou não. A área da 
Saúde é uma unidade orgânica, a área da Educação tem uma unidade orgânica, a área da Ação Social 
também tem uma unidade orgânica e essas áreas acomodar-se-ão numa primeira fase, nessa 
descentralização que o município irá receber. 
Quanto à questão dos Bombeiros Municipais e da Proteção Civil, creio que o senhor deputado não 
entendeu bem a situação. O Presidente fica com os Bombeiros Municipais e com Proteção Civil, porque 
são duas estruturas que convivem e não estão separadas, continuam a funcionar em conjunto e não há 
nenhuma separação, o que houve foi uma alteração no responsável político destas duas componentes.  
Uma coisa é a estrutura que tem de vir à Assembleia Municipal, mas outras alterações no âmbito desta 
estrutura podem sempre ser feitas recorrendo à Câmara Municipal, o próprio regulamento e a lei previam 
essa situação e essas adaptações poderão vir sempre a ser feitas indo à Câmara Municipal e certamente 
que teremos essa preocupação, sendo que o grande objetivo é que os serviços estejam melhor 
preparados, para dar resposta àquilo que são as necessidades de intervenção e de apoio às populações. 
Estaremos sempre atentos no acompanhamento, tal como os dirigentes dos serviços têm também esse 
papel e responsabilidade de alertar os Vereadores para as situações que eventualmente possam não estar 
a correr tão bem como seria desejável. 
  
Presidente da Mesa – Creio que persiste uma pequena falha num pequeno traço de união no gráfico do 
organigrama nos serviços municipais de Proteção Civil e Bombeiros. Está flutuante e deve ser ligado à 
linha da presidência. É um pequeno erro técnico que deve ser corrigido aqui e ser tido em conta para que 
os serviços façam a devida correção.  
 
Presidente da Câmara – Se há alguma questão que deixa dúvidas será um erro de escrita e será alterado.  
 
Presidente da Mesa – Faltava um traço no organigrama para fazer a ligação. Consideramos que devemos 
incluir esta retificação. 
 
Manuel Fernandes (PS) - O senhor Presidente disse que um serviço não é dissociável do outro, o da 
Proteção Civil com a do corpo de Bombeiros Municipais. O problema é que eles estão separados e estão 
na esfera do senhor Presidente, uma coisa é a Proteção Civil outra coisa será supostamente o corpo de 
Bombeiros. É uma opção e não é isso que está em causa, mas era uma justificação por que razão isso 
acontecesse, uma vez que consta no organograma.  
Só faltou o senhor Presidente responder ao facto da descentralização dos serviços do associativismo estar 
na dependência direta do senhor Presidente, uma vez que ele não respondeu, pelo facto de me parecer 
estar a esvaziar o pelouro dos Assuntos Sociais. 
  
Presidente da Câmara – Obrigado senhor deputado por esta chamada de atenção, é muito importante, 
porque podia ficar alguma dúvida. Há uma questão que tem a ver com a descentralização e a 
descentralização tem a ver com a relação com as freguesias. A outra questão é do apoio ao movimento 
associativo e tem a ver, exatamente com o significado da expressão “Apoio ao movimento associativo”, ou 
seja, o movimento associativo numa perspetiva geral, não àquilo que muitas das vezes chamamos de 
coletividades. A questão que se coloca é poder haver da parte da presidência, algumas associações que, 
por qualquer motivo não desenvolvam as capacidades que queriam desenvolver. É esse o tipo de apoio, 
não tem nada a ver com questões do envolvimento dos projetos e do desenvolvimento do movimento 
associativo, mas sim com as organizações em si. Poder haver associações que tenham dificuldades no 
desenvolvimento das suas atividades, pretensões de ir mais além naquilo que é o seu contributo a sua 
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atividade, mas que por qualquer razão não tenham essas condições e é aqui que se situa a questão e não 
nos projetos. Os projetos têm um departamento que os integra e os acompanha e essa é a diferença.  
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta aprovada por maioria e em minuta, com 18 votos a favor, 
17 da CDU e 1 do PAN, e 20 abstenções, 10 do PS, 6 do PPD/PSD, 2 CH, 1 do BE e 1 da IL, conforme 
documento arquivado em pasta anexa à presente ata sob o registo n.º 35. 
 
Presidente da Mesa – Temos a Recomendação apresentada pela Iniciativa Liberal, que objetivamente 
propõe além do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico, que existe na proposta da Câmara, 
mais a criação de Gabinete Digital ao Investidor e o Gabinete Virtual do Investidor. 
 
Flávio Lança (IL) – Complementando aquilo que foi dito, entendem que a organização é responsabilidade 
do executivo e que o deverá fazer da forma que entende ser a melhor, para o cumprimento dos seus 
objetivos, ainda assim, apelamos para a cidadania participativa de todos os órgãos desta assembleia e 
todos os gabinetes. Vimos fazer precisamente uma recomendação, para serem criados esses dois 
gabinetes, o Gabinete Digital do Investidor, que pretende instituir a criação do “Manual Online do 
Investidor”, um repositório de informação detalhada com todas as formalidades e obrigações necessárias 
para a criação e implementação de diferentes atividades económicas do município e também o Gabinete 
Virtual do Investidor que possibilitará a realização por via digital de todos os processos de licenciamento e 
obrigações necessárias ao início de novas atividades económicas. Entendemos que será muito positivo 
para o desenvolvimento do município.  
Recomendamos ainda que exista um comprometimento gradual por parte da Câmara Municipal, por 
princípios de eficiência e coordenação, gerindo racionalmente as despesas com os custos fixos de pessoal. 
Queremos com isto dizer, que esta organização deveria ter como objetivo que não verificássemos um 
aumento significativo desta despesa, que tem implicações nos investimentos em áreas fundamentais ao 
desenvolvimento económico e social de Setúbal, que podem deixar de fazer por isso.  
 
Alexandre Teles (PPD/PSD) – Lemos esta recomendação da bancada da Iniciativa Liberal e estamos 
completamente de acordo com ela, porque uma estrutura como a do Município de Setúbal se não entrar 
numa era digital, vai ficar para trás e não é nada disso que nós desejamos, nem o executivo, nem os 
setubalenses. Há uma recomendação da parte da sua bancada, tal como foi dito há pouco pela senhora 
vereadora Rita Carvalho, para desburocratizar também um pouco a estrutura da Câmara.  
 
Vanessa Silva (CDU) – Valorizamos o empenho das bancadas de intervirem neste processo de organização 
dos serviços que nos é tão cara a todos, tendo em conta que se trata de ter serviços municipais que 
valorizem o serviço público que prestam, no entanto, não nos parece que as propostas contidas nesta 
recomendação configurem aspetos de organização de serviços, mas antes de procedimentos que 
eventualmente podem vir a ser tidos em conta. Nós não acompanhamos esta proposta, porque ela não 
tem enquadramento neste âmbito.  
 
Não havendo mais intervenções, foi a Recomendação rejeitada por maioria e em minuta, com 17 votos 
contra da CDU, 9 votos a favor, 6 do PPD/PSD, 2 do CH e 1 da IL, e 12 abstenções, 10 do PS, 1 do BE e 1 do 
PAN, conforme documento arquivado em pasta anexa à presente ata sob o registo n.º 36. 
 
 
10. Deliberação n.º 15A/2021/AM – Delib. CM n.º 212A/2021 – Prorrogação dos Protocolos de 

Descentralização de Competências nas Freguesias 
 
Não havendo intervenções, foi a proposta aprovada por unanimidade e em minuta, conforme documento 
arquivado em pasta anexa à presente ata sob o registo n.º 37. 
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11. Deliberação n.º 16A/2021/AM – Delib. CM n.º 270A/2021 – Hasta Pública para alienação de um 

prédio urbano, sito em Rua Guilherme Gomes Fernandes, n.º 3, da União de Freguesias de Setúbal 
 
Vítor Rosa (BE) – Esta proposta, não é novidade, porque é a segunda vez que vem à sessão da assembleia, 
já em maio de 2020, veio a esta assembleia. A questão que para nós se coloca, porque o valor de licitação 
proposto para a hasta pública continua a ser o mesmo, mas a diferença de avaliações que existe entre a 
primeira proposta, porque estamos a falar do mesmo espaço, aparentemente, em 25/6/2019 era de 
seiscentos e vinte mil euros, hoje tem um valor de um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, 
setecentos e sessenta e cinco euros. Como é que num espaço tão curto de tempo, em dois anos e meio 
sensivelmente, esta avaliação é cem vezes mais?  
 
Na primeira proposta apenas falávamos em rés-do-chão e 1º andar, agora falamos já numa proposta de 
edificação deste espaço e já temos uma cave com mil metros quadrados, para parque de estacionamento, 
os mesmos mil e sessenta metros quadrados no rés-do-chão para comércio e serviços, um 1º andar com 
oitocentos metros quadrados para habitação e um piso recuado de duzentos e setenta metros quadrados 
para habitação. Depois desta avaliação e depois destas pequenas grandes alterações, fica a sensação que 
conseguimos fazer uma maior avaliação, há uma capacidade de edificação que inclusive acompanha com 
habitação e mantemos o mesmo valor de licitação. É essa a diferença que gostaria que fosse esclarecida 
da parte do executivo, porque há um ano e meio atrás, falávamos no valor de mil e quinhentos, mas 
apenas e só de uma área de mil e sessenta metros quadrados, composto por rés-do-chão e 1º andar e 
agora com todo este acréscimo mantemos o mesmo valor de licitação.  
 
Mário Aranha (PS) – Este é um dos melhores exemplos de gestão pouco criteriosa do património 
municipal e de finanças do Município. Relembramos que o objetivo inicial deste património seria a 
concretização da fábrica das Artes, os anos passaram e entretanto, foi criada a oficina que, segundo o 
executivo, cumpre cabalmente o objetivo inicial da fábrica. Em conclusão, um ativo valioso ficou 
literalmente ao abandono. Finalmente o executivo lembrou-se deste património, escolheu uma alternativa 
da venda pura e simples. O PS de Setúbal não pode concordar com esta opção para este excelente espaço, 
propondo a sua transformação em parceria com o Instituto Politécnico de Setúbal, num espaço marcante 
para instalação de “Startup Tecnológicas”, vulgarmente conhecidas como incubadoras de empresas e 
desse modo atraímos do que Setúbal está tão carenciada. Fixamos emprego de elevado valor 
acrescentado, fixamos população jovem, dinamizamos diretamente a economia com empresas de elevado 
potencial, dinamizamos indiretamente todo o tecido empresarial extra incubadora, como, por exemplo, a 
restauração ou o comércio, garantimos receitas diretas para a CMS através do rendimento do espaço, da 
venda de participação de empresas, etc., etc., garantimos receitas por via indireta através do aumento do 
IMT e do IRC Municipal.  
Esta é a nossa proposta positiva e construtiva do PS de Setúbal para este ativo, nessa medida, votamos 
contra a venda deste ativo, logo votamos contra a proposta apresentada.  
 
António Costa Ferreira (PPD/PSD) – Sobre este assunto há necessidade de se esclarecer como é que em 
dois anos, o valor da mesma comissão passa de seiscentos mil euros, para um milhão e quatrocentos mil 
euros. Na reunião de Câmara foram duas vezes seguidas, quando na primeira tinha uma avaliação de 
2019, uma semana depois foi presente a uma reavaliação.  
Parece-me uma avaliação feita um pouco “fato à medida”, porque o valor base e tratando-se de uma 
licitação pouco é importante. Tive o cuidado de ir fazer a avaliação do valor patrimonial daquele terreno 
com aquela edificabilidade e cheguei a um valor de mercado de um milhão e duzentos mil euros. Não 
estaremos a alimentar a tão indesejada especulação? Se queremos dar o exemplo, isto vai chegar ao 
mercado de uma forma especulativa, e isto merece uma reflexão para se perceber o que é que estamos a 
fazer em termos de valor daquele imóvel. 
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Tenho-me batido ao longo dos anos para que as avaliações chegassem completas e reparo mais uma vez 
que a avaliação que foi feita e que teve por base a deliberação da Câmara, não está subscrita pelo senhor 
arquiteto Joaquim Branco. Isto significa que qualquer papel serve para nós nos pronunciarmos, mesmo 
não subscrito por quem elaborou? 
Falta algo processual que dê dignidade, porque isto são milhares de euros que estão em jogo. Apelava e 
sensibilizava ao executivo para que dessem mais valor às avaliações, porque está em causa muito 
património, que por vezes é subestimado e é subavaliado.  
O PSD propunha que esta proposta fosse melhor explicada, porque achamos estranho e é pouco 
transparente que em dois anos em que a avaliação passa de seiscentos mil euros, para um milhão e 
quinhentos mil, quando o valor do mercado de acordo com as práticas tributárias, um bem vale aquilo que 
rende, não há outra forma de avaliar as coisas e, se o valor para pagamento de impostos é o valor de um 
milhão e duzentos mil euros, que até pode chegar por via da licitação a quinhentos mil euros, não sejamos 
nós a pôr na base um valor que é inatingível.  
 
Flávio Lança (IL) – A Iniciativa Liberal considera a alienação do imóvel referido positivo, na medida que o 
mesmo se encontra devoluto e não está a criar qualquer valor para o município. Já percebemos também 
pelo tema dos valores, que a licitação parece ser acima do valor que se considera de mercado, o que 
significa que também não estamos a degradar o património para o Município.  
O único tema que nos preocupa um pouco mais é, o que se irá fazer com esse valor, que para nós é mais 
relevante neste momento?  
 
Presidente da Câmara – Provavelmente não tenho essa informação, mas na Câmara Municipal foi pedido 
para se fazer uma nova avaliação da situação do edificado. Eu queria recordar, tal como o senhor 
deputado Vítor Rosa referiu, que em maio já tinha vindo esta proposta e que a mesma foi aprovada nos 
termos em que estava, foi feita uma hasta pública e a hasta pública ficou deserta. Em novembro 
apareceram interessados na aquisição do edificado, pelo mesmo valor de venda que estava na anterior e 
levámos a proposta à Câmara no sentido de que a Câmara aceitasse, uma vez que tinha ficado deserto a 
hasta pública anterior, pela possibilidade de alguém poder vir a assumir essa aquisição pelo menos, pelo 
mesmo valor. Quem veio apresentar a proposta, apresentou uma proposta com mais quinhentos euros, 
que é um valor por cada licitação. Tivemos que levar à reunião da Câmara para que se viabilizasse essa 
iniciativa. O que nos foi colocado pelos partidos da oposição, designadamente pelo PSD, foi que, tendo em 
conta que a avaliação já era antiga, que os serviços pudessem fazer uma nova avaliação e foi isso que nós 
fizemos, pedimos aos serviços para fazer uma nova avaliação, que resultou naquela avaliação. Está aí o 
relatório da comissão de avaliação e os critérios que estão neste relatório, são os critérios normais a que 
obedece a justificação destes dos valores agora propostos. São feitas avaliações de situações idênticas na 
envolvente, são feitos estes cálculos nos termos das fórmulas que são utilizadas pela comissão de 
avaliação e que são estatuídos. Não há aqui nada de estranho relativamente a esta situação. 
A diferença entre o valor da avaliação anterior e o valor desta avaliação é bastante diferente, mas todos 
nós sabemos que Setúbal no seu todo, mas em particular a zona ribeirinha tem vindo a ter uma procura 
significativa, sobretudo numa altura em que já se pensava que a pandemia estava finalizada, os 
investidores continuam procurando fazer os investimentos naqueles locais e é isto que está em causa. A 
avaliação é feita tendo em conta aquilo que são situações de venda que aconteceram na envolvente. 
Relativamente à questão que o senhor deputado do Partido Socialista colocou, tal como é referido na 
avaliação urbanística, aquela localização não é a adequada para instalar uma incubadora de empresas. Há 
compromissos com o IPS no sentido de encontrarmos em conjunto uma localização que seja adequada, 
exatamente com esse objetivo, já houve essa primeira reunião de que é necessário encontrarmos 
soluções, designadamente na perspetiva da incubadora de empresas. Esse espaço há de ser encontrado, 
mas num espaço adequado que não é aquele, porque aquele espaço ou mesmo a envolvente, está mais 
adequado para habitação, restauração ou comércio. Esta é a atividade que será admitida para aquele 
espaço para os particulares e, não seria adequado que a Câmara Municipal fosse instalar uma atividade 
que não se coaduna com as atividades que ali estão instaladas.  



Assembleia Municipal de Setúbal 
Ata n.º 4-A/2021 –  Sessão Ordinária de 29/12/2021 

 
 

 

42 

 

São estas as razões por que optámos pela venda deste edificado, como também já aqui foi dito, porque é 
necessário que ele venha a ser requalificado, ajudando também a requalificar aquela zona ribeirinha da 
cidade. 
  
Paulo Lopes (PS) – Recordar o senhor Presidente da Câmara que, na altura, a Câmara Municipal adquiriu 
este imóvel por uma permuta com um terreno da bomba de gasolina no Montebelo, exatamente porque 
considerava aquele espaço o mais apto para fazer a Fábrica das Artes, que é uma coisa muito similar 
àquilo que agora foi falado. 
A minha intervenção foi no sentido de solicitar um esclarecimento em relação à avaliação. Há uma parte 
da avaliação que lança algumas dúvidas e se pudesse ser esclarecido agradecia. No ponto 3.2 “bem em 
avaliação”, descreve uma viabilidade de construção, com uma cave com mil metros quadrados, o rés-do-
chão com mil metros quadrados, um 1º andar com oitocentos metros quadrados e um piso recuado com 
duzentos e setenta metros quadrados, o total da área de construção acima da linha de terra dá dois mil e 
poucos metros quadrados e não os mil cento e vinte seis metros quadrados que estão na avaliação. Se 
somarmos o rés-do-chão com mil metros quadrados, o 1º andar oitocentos metros quadrados e o piso 
recuado, duzentos e setenta metros quadrados, vai dar dois mil e setenta metros quadrados de 
construção, isto sem contar com a cave, que considerava que a cave seria quase impossível por ser uma 
zona de cheias. Se são dois mil e setenta, metros quadrados e não os mil, cento e vinte seis, metros 
quadrados, como estão no ponto 6, “cálculo de avaliação”, estes dois mil e setenta metros quadrados, 
vezes os mil duzentos e setenta e cinco, não dá um milhão e quatrocentos mil, mas dará dois milhões e 
qualquer coisa.  
Há aqui uma incongruência e era isso que eu queria que me explicasse. Qual é a metragem correta, se é no 
ponto 6 ou se é o que consta na viabilidade? 
  
Nuno Carvalho (PPD/PSD) – Gostaria de voltar a insistir na questão que foi colocada pelo senhor 
deputado Costa Ferreira do PSD, que é o facto de não haver uma assinatura na comissão de avaliação, 
considerando que isto já foi para trás, já foi para a frente tantas vezes, que estes detalhes já são mais 
fáceis de sanar e essa questão era muito importante ser respondida. Porque não está assinado pelo 
arquiteto Joaquim Branco, o documento da comissão de avaliação? 
Surge-nos exatamente a mesma dúvida que foi colocada pelo deputado Paulo Lopes, por isso escuso de 
repetir, inclusive os cálculos foram feitos e eu iria fazer exatamente a mesma coisa. É exatamente a 
mesma dúvida e temos exatamente a mesma questão a colocar, sendo que é evidente que estamos a falar 
de um imóvel que, lembro na altura, quando foi feita a permuta tinha um destino e agora estamos a 
mudar o destino do imóvel. Essa era uma decisão que por si só também levanta algumas questões, mas é 
uma decisão política, as outras questões são claramente formais, por isso era fundamental para que se 
passasse, com todo o descanso nesta Assembleia Municipal, que as questões fossem respondidas ou 
então, se acharem que é melhor, retirar a proposta para corrigir estas questões, porque elas claramente 
não estão respondidas. Caso contrário não estou a ver como é que podemos acompanhar esta proposta 
ou sequer abster para viabilizar esta proposta, sem o esclarecimento cabal destas questões e caso 
contrário somos forçados a votar contra. Daí insistir mesmo no esclarecimento daquelas dúvidas, na 
questão dos metros quadrados e na questão da assinatura. 
  
Vereadora Rita Carvalho – Vou tentar transmitir a mensagem, porque eu conheço a explicação 
relativamente ao relatório. Temos um relatório assinado, é um lapso porque devia ter sido enviado o 
relatório assinado por todos os elementos da comissão e este tem a ausência da assinatura do arquiteto 
Joaquim Branco. Ele existe e pode ser enviado amanhã logo de manhã e não sendo seria anulada a decisão 
que for tomada.  
Relativamente à área referida, os mil cento e vinte seis metros quadrados é a área do terreno. O valor 
unitário por metro quadrado resulta da avaliação da construção da envolvente, considerando construções 
com condições de ocupação semelhante a esta. Este valor de mil duzentos e setenta e cinco metros 
quadrados resulta da avaliação da envolvente de construções, em condições semelhantes, que são uma 
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amostragem daquilo que é o mercado, que se aplica à área do terreno. A área do terreno tem um erro que 
não é de mil, cento e vinte e seis, mas é de mil, virgula seis metros quadrados.  
 
Paulo Lopes (PS) – Se bem percebi a explicação da senhora vereadora, este preço unitário é sobre o valor 
do terreno. Não? Foi isso que percebi, o que não é o correto, porque é sobre o potencial. Como já sabem a 
posição do Partido Socialista é clara, na Câmara votámos contra como já foi aqui dito, iremos votar contra, 
porque está mal explicada a avaliação, porque há uma viabilidade de construção muito superior àquilo 
que é esta área e não faz sentido que este valor unitário de mil, duzentos e setenta e cinco seja pelo valor 
do terreno, porque o valor que as coisas têm é o potencial que podem ter. Se tiver um piso é uma coisa, 
por que um terreno com mil metros e um piso dá para mil metros de construção, se tiver dez pisos dá para 
dez mil metros de construção e o valor não pode ser sobre o valor do terreno, tem que ser sobre o valor 
da área de construção. Não sou avaliador nem é a minha área, mas é um pouco de bom senso. Aquilo que 
gostaria de perceber era se um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil bate certo com a avaliação 
daquilo que é a viabilidade de construção ou não, caso contrário está subavaliado.  
Seja como for, o nosso sentido de voto é claro!  
 
Vereadora Rita Carvalho – Gostava de tentar explicar o que tentei transmitir, o que não é fácil. A própria 
avaliação tem os pressupostos de avaliação no ponto 4.3 ainda assim, no ponto 5 têm a avaliação de 
imóveis com condições semelhantes na envolvente desta localização. O ponto 6 conclui aquilo que é a 
avaliação, aplica-se uma área de cento e vinte e seis que já foi aqui reconhecido, que não é cento e vinte e 
seis e é mil, ponto sete metros quadrados, no pressuposto de poder construir uma área de dois mil e 
quatrocentos e qualquer coisa, metros quadrados, de acordo com aquilo que é a avaliação da envolvente, 
considerando o estado do imóvel. As condições de ocupação, as condições de avaliação não dependem só 
da capacidade construtiva, dependem da localização, das características do imóvel futuro, da capacidade 
construtiva no futuro, das características da construção existente, se pode ser recuperada ou não, se tem 
que ser demolida, se tem custos de levar para aterro, de uma série de questões que não são depois 
facilmente transmissíveis. Este valor de mil, duzentos e setenta e cinco metros quadrados, valor unitário 
em metro quadrado, resulta da consideração de todos estes pressupostos e desta avaliação, numa área de 
implantação de mil, vírgula sete metros quadrados. Não é racional dizer que cada metro quadrado 
corresponde a “X”, pois depende de uma série de fatores que são identificados no ponto 4.3 e no estudo 
de mercado apresentado no ponto 5.  
 
Presidente da Câmara – Sr. Presidente da Assembleia, gostava que o PSD expressasse melhor a sua 
posição relativamente a esta questão, porque não vale a pena estarmos a votar uma proposta em que a 
razão da não aprovação tem a ver com um entendimento do PSD, com todo o direito que lhe assiste, de 
não estar esclarecido sobre a questão que está aqui, é preferível que haja esse esclarecimento. Não vale a 
pena pôr a proposta à votação, se sabemos que ela não passa, e considerando que há condições para ela 
vir a passar, não faz sentido estar a passar por uma votação contrária.  
 
Nuno Carvalho (PPD/PSD) – Agradecendo a anuência do tempo, é esse o pedido que nós faríamos, de 
corrigir estas questões formais da proposta e tão só.  
 
Presidente da Mesa – Senhor Presidente da Câmara, retira-se a proposta? 
Por decisão do senhor Presidente da Câmara é retirada a proposta para apreciação e votação para novos 
esclarecimentos.  
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta retirada, conforme documento arquivado em pasta anexa 
à presente ata sob o registo n.º 38. 
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12. Deliberação n.º 17A/2021/AM – Delib. CM n.º 269A/2021 – Derrama e Taxa Municipal de Direitos 
de Passagem (TMDP) 2022 

 
Mariana Crespo (PAN) – Quando se fala na Derrama e no benefício para as empresas, exatamente de que 
empresas é que estão a falar, quais os CAE destas empresas? 
  
Flávio Lança (IL) – Setúbal tem a taxa máxima de Derrama, quando se pretende estimular o incentivo 
económico na região devíamos ter isto em conta. O investimento na região deve ser estrutural e não 
assente em investimentos de elevado montante apenas. É precisamente nas pequenas empresas onde 
esta taxa máxima da Derrama tem o maior impacto. Como queremos que Setúbal seja uma cidade que 
cresça, que crie emprego, se não criamos as condições necessárias para que os empreendedores passem 
as suas ideias florescer. Todos ouvimos que as grandes empresas muitas vezes começam na garagem e são 
essas empresas que precisam algumas vezes deste tipo de apoios.  
Setúbal a par de outras cidades do distrito tem a taxa máxima de Derrama com um pormenor, é que as 
outras cidades com taxa de Derrama no máximo, normalmente isentam empresas que faturam até 150 mil 
euros. Sabemos que neste orçamento não caberia alterações à Derrama e percebemos isso, mas deixamos 
aqui este alerta, que no próximo orçamento, pelo menos esta isenção para empresas que faturam até 150 
mil euros possa ser acomodada como sinal, que apoiamos as microempresas e promovemos o 
empreendedorismo. 
 
Vítor Rosa (BE) – Por uma questão de procedimento, porque são dois impostos destinos que estão 
considerados na mesma proposta? A Derrama é um imposto com terminado critério, com um terminado 
contexto e a Taxa Municipal de Direitos de Passagem tem outro entendimento e outro enquadramento. 
Sugeria ao executivo para que fosse votado separadamente estes dois pontos. Parece que estamos por 
atacado a tomar decisões relativamente a estas matérias. 
  
Nuno Carvalho (PPD/PSD) – Apenas para solicitar também a desagregação se possível, destes dois pontos, 
parece mais visado a sua desagregação.  
 
Presidente da Câmara – Os senhores deputados que estão aqui há mais anos, lembrar-se-ão que esta 
proposta costuma vir sempre com as duas taxas em conjunto e certamente foi da mesma forma que os 
serviços apresentaram esta proposta. Não vejo inconveniente nenhum se o senhor Presidente da 
Assembleia e os senhores Deputados assim o entenderem, fazer a votação separada.  
 
Presidente da Mesa – A Mesa está de acordo com esta votação separada das deliberações, nesta proposta 
votamos separadamente a deliberação sobre a Derrama e depois sobre a Taxa Municipal dos Direitos de 
Passagem.  
 
Mariana Crespo (PAN) – Tinha colocado uma questão acerca da Derrama, para especificar quais seriam os 
CAE beneficiários deste imposto.  
 
Presidente da Mesa – Os sujeitos sobre quem incide esta taxa.  
 
Vanessa Silva (CDU) – Aquilo que senhora eleita municipal do PAN está a querer perceber é sobre quem 
incide a taxa de Derrama que estamos a fixar. De uma forma simples, é sobre as empresas que estão 
sediadas no concelho e que têm lucro, porque esta taxa é sobre o lucro das empresas.  
 
Presidente da Mesa – Ficou entendido? Então vamos passar à votação sobre a Derrama. 
 
Estava ausente um deputado do PS. 
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Não havendo mais intervenções, foi a proposta da Derrama aprovada por maioria e em minuta, com 18 
votos a favor, 17 da CDU e 1 do BE, 1 voto contra do PAN e 18 abstenções, 9 do PS, 6 PPD/PSD, 2CH e 1 da 

IL, conforme documento arquivado em pasta anexa à presente ata sob o registo n.º 39. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta da Taxa Municipal dos Direitos de Passagem aprovada por 
maioria e em minuta, com 17 votos a favor de CDU e 20 abstenções, 9 do PS, 6 PPD/PSD, 2CH 1 BE, 1 PAN 

e 1 da IL, conforme documento arquivado em pasta anexa à presente ata sob o registo n.º 39. 
 
 
13. Deliberação n.º 18A/2021/AM – Delib. CM n.º 274A/2021 – Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 

do ano 2021 
 
Presidente da Câmara – Estas propostas que tem a ver com o IMI, com o IMI familiar e com o IRS, são 
propostas que no essencial retiram capacidade financeira ao município. Quando durante a campanha 
eleitoral me perguntavam, se ia baixar o IMI aquilo que eu sempre fui dizendo, foi que a Câmara Municipal 
já tinha reduzido o valor do IMI de 2020 para 2021, pouco, é verdade, e em abril deste ano já tinha 
reduzido de 2021 para 2022, e que continuaria assim a ser, até que os técnicos me alertassem, “Cuidado, 
porque está a ser posta em causa o equilíbrio das contas e a sustentabilidade financeira do município”. Foi 
esse o compromisso que nós assumimos durante esta campanha eleitoral. É este o entendimento que nós 
temos, tendo em conta a realidade que já há pouco abordei, sobre o equilíbrio das contas do município, a 
sua sustentabilidade financeira e a fragilidade desse equilíbrio que acontece ao longo de muitos anos, 
embora com uma recuperação substancial que aconteceu ao longo destes últimos 20 anos, na realidade é 
que essa fragilidade se mantém. Ninguém tem dúvidas sobre isso. Este município ou qualquer outro não 
têm prazer nenhum em ter o pagamento das faturas dos fornecedores, daqueles que trabalham para 
engrandecer e qualificar este território, em atraso. A Câmara Municipal de Setúbal tem esta situação 
atual, já esteve melhor, ela varia de ano para ano conforme as situações. É importante considerar que há 
uma fragilidade nesta situação do equilíbrio das contas e da sustentabilidade financeira. Quando se 
tomam decisões que são legítimas, de fazer baixar as receitas do município, estão-se a tomar decisões no 
sentido de criar piores condições ao equilíbrio das contas e à sustentabilidade financeira do município.  
Não há dúvida para ninguém que os recursos financeiros da Câmara Municipal de Setúbal têm de ser 
avaliados na sua particularidade. As receitas fundamentais que a Câmara Municipal tem, são receitas que 
vêm exatamente dos impostos. Porque este município tem a particularidade como todos sabemos, 
naturalmente que com grande orgulho nós também dizemos isto, mas é um facto, não podemos perder a 
noção da realidade que 60%, do território deste município são áreas protegidas e não têm nesse território 
a fixação de atividades económicas que deem rentabilidade e mais receitas ao município. Esta 
particularidade também tem de ser avaliada quando estamos a tomar decisões ou a fazer propostas sobre 
baixar as receitas do município, neste caso destes impostos que estamos hoje aqui apreciar. Cada um faz 
as propostas e quando têm maiorias, as propostas são aprovadas, da nossa parte, não podemos deixar de 
chamar a atenção para esta situação e para este facto. O que está aqui em causa é o seguinte: A 
aprovação que foi feita relativamente à redução do IRS, a proposta que está agora em apreciação de 
baixar o IMI e a seguir do IMI familiar, fazendo as contas, não são contas certas, porque variam de ano 
para ano, mas se se mantiver estes valores ao longo dos 4 anos, estamos a falar de uma receita que não 
chega ao município na ordem dos 14 milhões de euros. Significa que 14 milhões de euros na gestão do 
município em 4 anos é muito investimento que não pode ser feito. Gostava que ficasse claro que a 
situação financeira do município e sobretudo a estabilidade financeira é o que está em causa para o 
próximo futuro. Quem apresenta estas propostas, com toda a legitimidade, diz que é necessário que as 
famílias não paguem tantos impostos. Estamos todos de acordo quando as coisas são assim, ninguém 
gosta de pagar impostos, mas nós temos a responsabilidade de gerir o interesse público, de gerir este 
território no sentido de quem cá vive, possa ter melhor qualidade de vida e melhores condições de vida, 
ser um território atraente para o investimento para o turismo e para o desenvolvimento económico e é 
essa a responsabilidade que temos enquanto gestores políticos, gestores da Câmara Municipal. Temos de 
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tomar decisões, tomar medidas em conformidade com estes objetivos, mas aquilo que já aqui foi dito, 
fazer o abaixamento das taxas do IMI, do IMI familiar e a redução da taxa do IRS, significa que são 20%, da 
população do concelho de Setúbal, que vão beneficiar mais com estas medidas, enquanto que 80%, da 
população do concelho de Setúbal não beneficia significativamente com estas reduções. É esta a realidade 
dos factos. A CDU sabe das dificuldades que as famílias que vivem neste território têm, por isso temos 
outras opções para ter mais impacto, tomando outras medidas que vão mais de encontro às necessidades 
das famílias mais fragilizadas, os tais 80%, da população do concelho de Setúbal e fazemos isso pagando 
no próximo ano de 2022, dois milhões e oitocentos mil euros, para pagar o passe social “O Navegante”. 
Que permite às famílias mais fragilizadas do nosso concelho movimentarem-se, levarem os filhos à escola, 
poderem deslocar-se para o trabalho e terem uma redução de custos no orçamento familiar mensal na 
ordem dos duzentos ou trezentos euros. Isto é que nós consideramos que vai de encontro às necessidades 
das famílias mais fragilizadas no nosso território.  
São estas as medidas e são estas as nossas opções e é por isso que nós aceitámos participar nessa 
iniciativa dos municípios da Área Metropolitana de Lisboa e assumir esta responsabilidade, sabendo que 
esta responsabilidade vai crescer, estes 2,8 milhões de euros que vamos pagar em 2022 vão crescer nos 
próximos anos. Até porque nós temos mais reivindicações relativamente a isso. Atualmente as crianças até 
aos 12 anos não pagam o passe e nós reivindicamos que o passe não seja pago até aos 18 anos, que é o 
tempo em que os jovens frequentam a escola. Pensamos que devemos criar as condições para que estes 
jovens possam ir para a escola e que possam utilizar os transportes públicos neste concelho ou fazê-lo na 
Área Metropolitana de Lisboa, beneficiando desse fator que é determinante e fundamental para as 
famílias mais fragilizadas. Também defendemos a isenção de qualquer pagamento às famílias que têm 
crianças e que precisam de creche para colocarem os seus filhos e para que possam ir trabalhar, são 
creches gratuitas que vão de encontro às famílias mais fragilizadas neste território, que são os tais 80%, 
das famílias deste território que beneficiarão desse esforço que a autarquia está disposta a fazer no 
investimento. Mas esse investimento só será possível atingir esse objetivo, de ter creches para todas as 
crianças em idade de frequentar as creches gratuitas, quando a Câmara Municipal tiver condições 
financeiras para fazer esses investimentos. O que está em causa é que o caminho que está a ser proposto 
é um caminho que coloca em causa estes objetivos. Esta é a forma de intervirmos na sociedade no nosso 
território e de beneficiar fundamentalmente as famílias mais fragilizadas. Naturalmente que pensamos 
que todos têm direito a fazer outras opções de viver em Setúbal. Sabemos que é muito importante, 
instalar em Setúbal famílias que adquirem património e que possam pagar os seus impostos e dessa forma 
serem solidários com as famílias mais fragilizadas nos seus orçamentos. É desta forma que nós podemos 
construir uma Setúbal diferente, uma Setúbal solidária e é esta a nossa forma de ver a gestão do interesse 
público e é por isso que não podemos estar de acordo com a redução da forma como está a ser proposta 
do IMI, do IRS ou do IMI familiar, porque entendemos e damos provas de que há outros caminhos que 
beneficiam essas famílias fragilizadas e essa é a nossa prioridade, não temos nada contra as outras.  
Não valia a pena estar a fazer intervenções nas várias propostas que foram apresentadas, porque todas 
elas vão bater no mesmo ponto e era importante que ficasse claro, qual é a nossa posição e para que não 
houvesse dúvidas, tal como referi desde o início da minha intervenção é possível ir baixando, 
designadamente o IMI, mas fazê-lo de uma forma ponderada e tendo em conta o equilíbrio das contas e a 
sustentabilidade financeira do município.  
 
Ilídio Ferreira (PS) – Esta é uma proposta apresentada pelo Partido Socialista, da qual o Partido Socialista 
se orgulha. Uma medida que vinha defendendo desde 2005, pelo menos, na altura em que fui Vereador 
nesse mandato. Desde 2005 que a CDU inicialmente vinha referindo o contrato de reequilíbrio financeiro, 
como forma de impedir a redução da taxa do IMI. O que se veio a verificar não ser verdade, nós sempre 
dissemos, porque aquilo que o contrato de reequilíbrio financeiro referia, “O que tinha de ser cumprido, 
era o chamado equilíbrio financeiro que constava das contas apresentadas nesse contrato e que não era 
rubrica a rubrica”, no entanto, as despesas com pessoal subiram sempre, as despesas com aquisições de 
serviços subiram sempre, na realidade o que interessava era a capacidade de pagamento e de manter, o 
que veio a ser confirmado. Ainda assim, depois que o Governo se pronunciou e disse claramente que não 
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haveria nenhum tipo de impedimento a que houvesse uma baixa do IMI, em que há documentação sobre 
essa matéria e que a Câmara tem em sua posse, a CDU continuou sempre a manter a taxa máxima. Havia 
espaço para isso meus amigos, o senhor Presidente deverá saber, os senhores deverão saber na vossa 
bancada, que o IMI no seu valor global significava em 2005, cerca de 6 milhões e meio de euros. Sabem 
quanto foi cobrado em 2020? 23,6 milhões, passámos em 16 anos de 6,5 milhões para 23,6, milhões. 
Significava que tinha sido perfeitamente possível fazer redução progressiva da taxa e acomodar essa 
redução da taxa no aumento que houve no valor global, que foi cobrado, que passou de 6,5 para 23, mas 
não o quiseram fazer em momento nenhum. O Partido Socialista sempre defendeu e propôs na sua 
campanha eleitoral e face aos resultados obtidos, tinha toda a legitimidade para fazer essa proposta. Com 
esta proposta pretendem devolver rendimentos às famílias, melhorar a situação dos setubalenses, tornar 
o concelho mais atrativo e por essa via melhorar o nosso concelho.  
O senhor Presidente na sua intervenção, que considero populista e demagoga (depois dir-lhe-ei porquê), 
não referiu uma única vez a possibilidade de baixar despesas correntes. O senhor sabe perfeitamente que 
o investimento que se faz é pela diferença entre receitas correntes e despesas correntes. Porque é que os 
senhores só falam nas receitas correntes e não falam nas despesas correntes? Estive a olhar para um 
orçamento de 2022 e posso dizer-vos, por exemplo, que estão previstos em publicidade cerca de 1 milhão 
e meio de euros, em estudos, pareceres e projetos 1 milhão de euros, em juros de mora por pagamentos 
em atraso aos fornecedores 2 milhões de euros, em encargos de cobranças com receitas, provavelmente 
por antecipação de receitas, 1 milhão de euros, ou seja, estamos a falar de 5 milhões e meio de euros. 
Estamos a falar em 47,3 milhões em aquisições de serviços e na rubrica “Outros Serviços”, que é um 
“bolo”, são 23,9 milhões. A propósito disto, para termos a noção do que é que estes 23,9 milhões dizem 
respeito, solicitámos no passado dia 23 que nos fosse fornecido um balancete da contabilidade geral e 
ainda estamos à espera dele, porque aí conseguíamos saber a que se refere este grande “bolo” de “Outros 
Serviços”. Destes 23,9 milhões, quantos são de avenças? Quanto são de publicidade e publicações diversas 
que são feitas, do melhor papel que há, que toda a gente se admira como é que uma Câmara com 
dificuldades utiliza os melhores papéis que existem no mercado? E os outros serviços?  
Os senhores apenas olham para as receitas, mas têm que pensar em olhar para as despesas. Gerir o 
interesse público, como o senhor Presidente diz, que tem a responsabilidade de gerir o interesse público, 
não é gastar todas as receitas. As receitas não estão consignadas, as receitas de impostos não são para 
fazer investimento necessariamente, o que é para fazer investimento é a diferença entre receitas 
correntes e despesas correntes! Se o senhor Presidente poupar nas despesas, certamente que conseguirá 
fazer esses investimentos. Não é verdade senhor Presidente, que apenas 20%, da população de Setúbal 
seja beneficiada e o senhor sabe perfeitamente! Não é apenas 20%, da população de Setúbal que paga 
IMI, não é apenas 20%, da população de Setúbal que paga IRS, o senhor sabe perfeitamente que isso não é 
verdade! Por essa razão eu disse que o senhor fez uma intervenção extremamente demagoga e populista, 
que não corresponde à verdade.  
Desafio a CDU, desafio o Executivo a fazer um exame sério e profundo, sobre as despesas correntes que, 
neste momento o município suporta, e garanto-lhe que chegará à conclusão que é perfeitamente possível 
reduzir nos tais 3 milhões ano, as despesas correntes sem qualquer prejuízo para o município. Reduza uma 
parte da publicidade, reduza uma parte das avenças, reduza uma parte das publicações que faz, reduza 
uma parte das taxas que paga em juros de mora, e vai ver que chega aos 3 milhões sem deixar de fazer 
obra e sem prejudicar os munícipes de Setúbal que continuam a ser tributados com as taxas mais 
elevadas.  
 
Afonso Luz (CDU) – O senhor Presidente da Câmara já disse quase tudo sobre esta proposta. Na referência 
que fez às várias baixas de taxas de IMI, não referiu a primeira baixa que se verificou de 0,5 para 0,45. 
Uma baixa proveniente de uma iniciativa do PCP na Assembleia da República, em que curiosamente o PSD 
votou contra esta baixa da taxa do IMI na Assembleia da República. 
Sobre esta última intervenção gostaria de referir, que nunca tinha havido por parte da Câmara Municipal 
capacidade financeira para reduzir o IMI de uma forma que não fosse drástica, face às necessidade que 
sempre houve de pagar a enorme dívida herdada e face também, é uma coisa que era importante ter sido 
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referido anteriormente, que muita da despesa que a Câmara Municipal bem como outras Câmaras têm, 
que deriva de novas atribuições que foram sendo transferidas para as autarquias e que obrigaram a 
aumentos de pessoal, aumentos de todas as despesas com a estrutura para assumir essas atribuições. 
Foi falado nas enormes possibilidades que a Câmara teria para acomodar esta perda de receita, baixando 
as despesas correntes. Não tenho conhecimento, que no âmbito da discussão deste orçamento que vai 
estar em apreciação, o PS tenha apresentado alguma proposta neste sentido. Vir fora de contexto dizer, 
que podem baixar aqui ou que podem baixar ali e não apresentar no concreto nenhuma proposta com 
valor para que fosse acomodada em termos de orçamento, parece-nos esquisito, para não dizer outra 
coisa. Queria referir dois argumentos que são apresentados na proposta, sendo que o primeiro argumento 
é “a redução da carga fiscal com maior impacto ao nível das famílias de menores rendimentos”, no qual 
deveria ser acrescentado “de menores rendimentos, mas proprietários de imóveis”, porque aqueles de 
menores rendimentos que vivem em casas arrendadas, em nada beneficiarão desta medida.  
Outra questão que é referida, como de grande impacto, é que esta medida promove o combate à 
desertificação e o incentivo ao mercado de arrendamento, etc., o que se tem passado em Setúbal é 
precisamente o inverso, sem baixar o IMI, tem havido aumento de população e tem havido aumento de 
investimento, porque não são estas baixas de umas décimas do IMI e do IRS, que atrai população e 
investimento. O que atrai população e investimento foi aquilo que tem sido feito, tornar Setúbal atrativa, 
proporcionar serviços de qualidade aos munícipes, “pelo menos aqueles que são da responsabilidade das 
autarquias”, porque, como bem sabemos aqueles que dependem do Estado central não se tratam tanto 
do mesmo nível de qualidade. Esta inconsciente baixa de todos os impostos em que podem atuar, irá ter 
um impacto financeiro que inviabilizará, pelo menos que se alcance tão rápido como desejávamos, uma 
situação financeira mais sólida, e é para isto que vocês estão a contribuir. 
 
Nuno Gabriel (CH) – Estamos novamente a focar-nos, não no lado errado, é um lado que também deve ser 
olhado com a mesma atenção. Quando é que vamos olhar para as “gorduras”? Há ou não “gorduras” na 
Câmara? Se as houver pensar-se-á em cortar? Ainda agora foi falado em 29 milhões. Nós caímos aqui 
todos hoje e não sabemos o que se passou no passado. A culpa ainda é do PS? Qualquer dia a culpa é do 
CHEGA, estamos a brincar! A questão tem que ser olhada dos dois lados. Entendo a ideia, tudo o que são 
impostos, tudo o que é para baixar estão contra, não importa qual é o imposto, mas não se baixa. Não 
concordo, mas respeito! Temos que ver se há ou não gastos, de alguma forma vamos ser mais criteriosos 
nos gastos. Não estou a dizer que não o são, ponderem se o são! Nós não temos aqui hoje, nem o senhor 
Presidente “caiu” aqui hoje, nem ninguém “caiu” aqui hoje. Todos nós sabemos, não é só na Câmara de 
Setúbal é em todas as câmaras do país, numa outra pode ser a exceção, por exemplo, numa câmara de 
direita.  
Ninguém aqui é alheio ao que se passa no clientelismo autárquico, ninguém é alheio e eu não estou a 
dizer que aqui existe, mas também não estou a dizer que não há, não sei! Ninguém aqui é alheio a essa 
realidade e isso é uma realidade que não é de agora, desde 74. Não estou a dizer que aqui há, que saiu 
daqui alguém com 14, 20 ou 50 imóveis, nem quero saber disso para nada. Ficamos sempre naquela ideia 
que não se pode baixar, no entanto, antes não se baixava e o resultado era o mesmo. Isto leva-me a 
pensar que se calhar sou meio ignorante, não se querendo baixar e antes não se baixou e o resultado é o 
mesmo. Significa que se está a pretender ter um orçamento para continuar a alimentar, não aqui em 
Setúbal, mas também não digo o contrário, o clientelismo político que existe em todo o país e em todas as 
autarquias. Vão dizer que não, porque ele é do CHEGA e é populista? Mas esta é que é a realidade e quem 
não a quiser ver, que não a veja! Digam aquilo que quiserem dizer, a realidade é que um dos mais graves 
problemas, senão o mais grave problema que temos nas autarquias a nível nacional chama-se clientelismo 
político, porque o Estado central que não é para aqui chamado, o clientelismo é a outros níveis. Não 
podemos ser alheios a isso, não podemos assobiar para o ar. Não estou a dizer com isto que aqui há ou 
que já houve. Aqui nunca houve, nem pensar! Se desconheço, não o posso afirmar, mas posso trazer um 
dossier com algumas “gorduras” nos últimos 15 a 20 anos. 
 
Presidente da Mesa – Chega senhor deputado? 
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Nuno Gabriel (CH) – Chega é uma boa palavra e eu sei que não é “simpática”.  
 
Presidente da Mesa – Senhor deputado já está dentro do tempo limite e a ideia está percebida. 
 
Nuno Gabriel (CH) – Tem razão, está dentro do tempo e a ideia está mesmo percebida! 
 
Alexandre Teles (PPD/PSD) – Sabe-se que Setúbal é a segunda cidade da Europa, onde a taxa de esforço 
das famílias para o pagamento de renda de casa é a maior, pois as famílias precisam de canalizar 41%, dos 
seus rendimentos para pagar a renda ou a prestação. Precisamos de inverter este ciclo proporcionando 
atratividade e fatores de fixação de habitantes, de melhoria nas condições de vida dos que já vivem em 
Setúbal. Temos de apresentar fatores de competitividade relativamente a outros territórios que 
constituam motivos de preferência, designadamente na oferta de emprego, na qualidade de vida, nos 
custos inerentes à habitação e nos incentivos fiscais. Para que isso possa acontecer, é determinante 
contribuir para um alívio da carga fiscal das famílias em sede de Imposto Municipal sobre Imóveis, matéria 
que o PSD já defende há muitos anos e parece ser no presente de amplo consenso dos partidos com 
assento nesta assembleia, ou pelo menos o suficiente que a presente proposta, em discussão pudesse ter 
sido aprovada em 21 de dezembro com a retirada da nossa proposta, porque na essência a proposta 
estingue na aprovação de bandeiras eleitorais, mas na real concretização de medidas para os que os 
setubalenses possam consubstanciar o direito à habitação de forma digna, quer pela aquisição quer pelo 
acesso a condições justas.  
Deixo algumas questões ao senhor Presidente: Se os valores que apresentou de 20% e de 80% são valores 
das Finanças? 
Relativamente ao passe social, o passe navegante, qual a percentagem de famílias que beneficiam em 
Setúbal com esse passe?  
Falar de valores amplos e falar de várias matérias sem ter um documento válido onde foi buscar, torna-se 
fácil.  
 
Vítor Rosa (BE) – Esta é uma matéria que não é nova, antes pelo contrário e que tem servido de debate 
nos últimos anos, em todas as campanhas eleitorais e não só. O discurso do senhor Presidente apelando a 
um dramatismo sobre os valores envolvidos com estas alterações relativamente ao IRS, ao IMI e ao IMI 
familiar, poderia ter feito essa dramatização, mas se calhar, deveríamos também ter feito essa 
dramatização atrás, relativamente a prioridades e opções políticas que se tomaram nos anos anteriores. É 
isso que deriva para a situação de a taxa de IMI de Setúbal ter sido sempre uma das mais altas, à boleia do 
contrato de reequilíbrio financeiro, mas também nunca houve essa manifestação de vontade dos próprios 
executivos de procurar outras soluções. Isto leva a que entendemos que é possível baixar o IMI. É possível 
numa situação de pandemia que já vem de 2019 até ao ano 2021 e que se prolongará relativamente ao 
ano 2022 e que este poderá ser também um dos sinais de apoio às famílias. Poder-se-á perguntar 
novamente quais as famílias, mas não entraremos por aí. Entendemos que com esta dramatização 
relativamente à falta de investimento com esta retirada de receitas, também temos que olhar para as 
prioridades que tomámos lá atrás e naquelas que hoje queremos tomar com este orçamento, que iremos 
discutir mais à frente, se também serão as mais acertadas neste contexto e que se consiga fazer esses 
pontos de equilíbrios. Leva-me também para a questão das despesas, porque se conseguimos gastar 
quase meio milhão de euros na aquisição do antigo edifício militar, para fazer um posto de turismo, 
quando nós conseguimos meter um gato em cima do telhado, há todo um conjunto de prioridades e 
opções que se tomaram atrás, que hoje faziam falta para tapar algumas destas preocupações que o 
senhor Presidente aqui trouxe. 
 
Flávio Lança (IL) – Todas estas intervenções fizeram mudar o meu discurso quase na totalidade. Fiquei 
chocado com aquilo que ouvi aqui. Temos 80% de pessoas que precisam de apoio e esta é a Setúbal que 
nós queremos?  
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Temos 20% de pessoas que contribuem relativamente ao IMI, e isto tem que mudar e este número só 
muda se tornarmos Setúbal mais atrativo. Gostava de saber o que é tornar Setúbal mais atrativo? É 
colocar gatos nos telhados? É fazer rotundas mais engraçadas? O que é que isso efetivamente significa?  
Também falámos que 60% do território são parques naturais, o que é uma realidade, mas se fomos ver o 
parque industrial não está cheio, há alguma margem ainda para atrair mais empresas para o município.  
Um dos temas que tenho ouvido falar desde sempre e desde que oiço estes temas políticos do Município 
de Setúbal, que a dívida herdada nunca mais acaba. Se não quebrarmos este ciclo vai acontecer que daqui 
a 100 anos, quem cá estiver vai continuar a falar da dívida herdada, porque se não geramos riqueza no 
município é impossível pagar a dívida e só pagamos esta dívida se o município conseguir gerar riqueza 
suficiente e todos queremos isto. Isto é um primeiro passo para tornarmos o município e começarmos a 
dar sinal às pessoas. Porque os tais 20% que pagam e que parece que são considerados os milionários de 
Setúbal, que não me parece que o sejam, na prática têm imóveis, mas também são trabalhadores 
dependentes e que na realidade também tem dificuldades como todas as outras pessoas, também 
precisam de apoio e que faz todo o sentido de também serem apoiadas. É fundamental criar riqueza, 
atrair essas pessoas e mudar este ciclo. Estes 80% que hoje em dia necessitam de apoio devem estar do 
outro lado, devemos estar a discutir que não são 80% que precisam de apoio, mas sim 80% que 
contribuem e também pagam o seu IMI. É esse o ciclo que devíamos mudar e era para aí que devíamos 
caminhar. 
 
Mariana Crespo (PAN) – Explicar o que vai ser o voto do PAN. De um modo geral o PAN não se posiciona 
necessariamente a favor de uma redução do IMI, por um motivo muito simples, sabemos perfeitamente 
que é o imposto que mais financia os municípios e é uma grande preocupação nossa, tudo quanto sejam 
as questões sociais que é necessário resolver e assegurar, e acreditamos que para isso tem que haver 
dinheiro. É chocante que em Setúbal ainda persistam tantos problemas sociais, é chocante que estejamos 
a discutir o IMI quando temos pessoas que vivem em situação de habitação totalmente degradada. Não 
basta apenas discutir a manutenção ou descida do IMI, temos que assegurar verdadeiramente, que a 
receita do município está a ser canalizado para onde deve ir. Produzir despesas, sim, mas também ter a 
certeza que o dinheiro está a ser canalizado para onde deve ir.  
 
Paula Soeiro (PPD/PSD) – Existe consenso relativamente ao direito constitucional do acesso à habitação, 
mas ao município e ao poder local cabe também garantir o acesso de todos a uma habitação adequada, 
entendida num sentido amplo de habitat e orientada para as pessoas, passando por um alargamento 
significativo do âmbito beneficiário na dimensão do parque habitacional com apoio público. Criar 
condições para que tanto a reabilitação do edificado como a reabilitação urbana passe de exceção à regra 
e se torne nas formas de intervenção predominantes, tanto a nível dos edifícios como nas áreas urbanas. 
Os referenciais de estabilidade e previsibilidade que tínhamos antes da pandemia, foram todos colocados 
em causa, tornando a gestão pública e privada num exercício de prudência e audácia. Com a intervenção 
do senhor Presidente acentua-se uma aparente inabilidade e a inconsistência ou em “consciência”, 
tomando as palavras do deputado Afonso luz, de uma gestão municipal que ano após ano, nas afirmações 
do senhor Presidente, apesar dos impostos arrecadados que chegam a atingir no espaço de 4 anos de 14 
milhões, não foi possível realizar os investimentos necessários à reabilitação habitacional, à dotação de 
infraestruturas de saneamento básico, à criação de medidas de apoio às famílias, como creches, escolas de 
qualidade, à criação de atratividade e fatores de fixação de âmbito de habitantes. Temos que inverter a 
forma do discurso. No nosso entender, porque urge cuidar dos setubalenses viabilizaremos as medidas 
que considerarmos as mais adequadas para esse desígnio, numa visão de equilíbrio orçamental, de justiça, 
de melhoria de condições de vida dos que vivem em Setúbal. 
  
Vanessa Silva (CDU) – Apenas uma observação sobre as palavras do senhor Presidente há pouco, quando 
referiu sobre o IMI, qual era significativamente o seu impacto em várias percentagens das famílias. Parece 
que a palavra significativamente, entretanto foi esquecida pelos senhores deputados que intervieram. 
Nem todas as pessoas que trabalham têm rendimentos que lhes possibilitem ter um nível de vida 



Assembleia Municipal de Setúbal 
Ata n.º 4-A/2021 –  Sessão Ordinária de 29/12/2021 

 
 

 

51 

 

adequado. Um estudo feito muito recentemente, pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, como 
devem calcular, não tem relações privilegiadas com o PCP nem com a CDU, indica que as pessoas em 
situação de pobreza em Portugal, 32,9% são trabalhadores com vínculos efetivos e trabalho regular, 26,6% 
com trabalhos precários, 27,5% são reformados e 13% são desempregados. As pessoas que trabalham 
todos os dias, muitas delas vivem abaixo do limiar da pobreza e isso é algo que nos deve preocupar 
enquanto município, porque o serviço público que prestamos deve ser para todos. Quando não 
arrecadamos receita municipal a nossa intervenção também para estas camadas da população que não 
são parasitárias, como alguns aqui não usando a palavra, quiseram enunciar, têm de ser tida em conta e 
isso é a nossa missão e o nosso compromisso com as populações. Aquilo que foi dito, não é que apenas 
20% pagam IMI, é que o impacto destas medidas apenas em cerca de 20% a redução tem um impacto 
significativo, porque certamente há uma percentagem muito superior de pessoas que pagam IMI, como é 
evidente, só que o impacto destas medidas no concreto não é assim tão significativo. Se virmos entre o 
que se perde e o que se ganha com este tipo de medida, perde-se mais do que aquilo que se ganha, na 
perspetiva da missão pública que tem um município, que é prestar serviços públicos de qualidade à 
população.  
 
Nuno Carvalho (PPD/PSD) – Acho muito curioso discutirem vários números e na questão do IMI da parte 
da CDU e da parte do senhor Presidente da Câmara Municipal, não vimos números em concreto sobre 
verdadeiramente o benefício que daqui se extrai e sobre verdadeiramente o que é o impacto que pode 
haver, pelo facto, de um conjunto de famílias e pessoas terem mais rendimento disponível e de o 
poderem investir, poupar ou eventualmente até consumir e por essa mesma via aumentar o consumo. 
Esses são números que, do ponto de vista económico, teria muito interesse em serem discutidos. 
Seguindo uma linha semelhante ao do senhor Presidente poderia entrar nessa discussão, lançando um 
conjunto de números que teriam muito pouco interesse, porque na prática a discussão começou torta 
com duas notas muito simples. A primeira já em 2015, na altura da Presidente da Câmara Municipal Maria 
das Dores Meira, no executivo em que o senhor Presidente também pertencia, anunciou que iria baixar o 
IMI e só não baixou, porque o argumento usado na altura era o contrato de reequilíbrio financeiro, mas 
manifestou essa vontade. Em segundo lugar, se bem se lembra, na altura da sua conferência de imprensa 
em que anunciou essa vontade, disse que iria custar cerca de 1 milhão de euros e que iriam reduzir, 
porque pretendiam e não porque era a oposição que o pretendia. Agora deixou de o pretender, estamos a 
falar da CDU e da mesma cor política? 
Os dados que o senhor Presidente invoca seria importante que os pudesse confirmar, se o não fizer nós 
faremos esse requerimento, porque, com certeza que se deve ter baseado na Autoridade Tributária, que 
como bem sabe são eles que têm esse mapeamento, esse rastreamento dos dados que mencionou, de 
20% de população ativa, certamente não estaria a referir-se a todos os setubalenses, porque não são 
todos de população ativa, mas dos 20% de população ativa que pagam IMI. O Grupo Municipal do PSD tem 
muito gosto em fazer esse requerimento, para podermos verificar a factualidade do que o senhor 
Presidente referiu. Sem essa factualidade poderá certamente no futuro comprometer tudo aquilo que foi 
o seu discurso. No mesmo sentido em que referiu que podia comprometer outras propostas que falou, 
pois não me recordo de ouvir falar no seu discurso em creches gratuitas da Câmara Municipal, ouvi-o falar 
de muitas coisas, não ouvi falar de creches gratuitas, agora seria interessante que falasse sobre esse 
argumento. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta aprovada por maioria e em minuta, com 20 votos a favor, 
10 do PS, 6 do PPD/PSD, 2 do CH, 1 do BE e 1 da IL, e 17 votos contra da CDU, conforme documento 
arquivado em pasta anexa à presente ata sob o registo n.º 40. 
 
 
 
 



Assembleia Municipal de Setúbal 
Ata n.º 4-A/2021 –  Sessão Ordinária de 29/12/2021 

 
 

 

52 

 

14. Deliberação n.º 19A/2021/AM – Delib. CM n.º 276A/2021 – Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 
do ano 2021 – Aplicação da Taxa do IMI Familiar 

 
Afonso Luz (CDU) – Temos aqui mais uma proposta que é apresentada como “uma grande medida de 
justiça social inquestionável”, é o que diz aqui, “para a proteção das famílias” e a consideração de que 
deve haver um benefício especial para as famílias com mais filhos e que por terem mais filhos têm mais 
custos e despesas. Do que é que estamos a falar no concreto, é que estas famílias que quando têm um 
filho têm direito há choruda verba de 20 euros anuais, se tiverem 2 filhos, serão 40 euros e se tiverem 3, 4, 
5 ou 8 filhos, só tem 70 euros. É disto que estamos a falar e é isto que está fixado na lei, só que isto de 
justiça social tem muito pouco relativamente às famílias que têm mais filhos, e nós precisamos que a 
natalidade aumente neste país. Isto é zero! 
 
Nuno Carvalho (PPD/PSD) – Apenas registar que, pelo que percebi, como representa muito pouco, 
deduzo também que represente muito pouco para o orçamento da Câmara Municipal. Confesso que fico 
um pouco confuso, mas a clareza do seu discurso, só tem uma palavra e essa palavra é contradição. É 
evidente que a taxa de esforço do agregado familiar está sempre diretamente calculada com o agregado 
familiar e sua dimensão, número de dependentes, está indiretamente calculado com o custo de habitação. 
Estamos a falar de duas situações que congregam precisamente o custo de habitação e o agregado 
familiar. Novamente os senhores veem sem números e a proposta, como há uns bons anos atrás também 
foi discutida com base naquilo que foram os números fornecidos pela Autoridade Tributária, na altura os 
agregados familiares faziam com que a proposta ascendesse e o valor era diferente. Não podemos 
extrapolar para a atual situação, mas na altura ascendia a cerca de 300 mil euros quando a questão foi 
debatida, por isso seria normal que fizéssemos uma discussão na mesma metodologia para ela ser séria. 
Chegar a esses cálculos sem ter os dados da Autoridade Tributária é o mesmo que discutir sobre zero a 
nível de factualidade. É evidente que temos aqui apenas um propósito, a taxa de esforço sobre o custo de 
habitação, a taxa de esforço sobre o agregado familiar, em função da sua dimensão e em função daquilo 
que é o número de filhos. O número de filhos representa um valor a deduzir ou um valor que será mais 
reduzido naquilo que é o IMI familiar. Num ano em que nós temos a inflação a pressionar as famílias, num 
ano após termos tido uma quebra de consumo brutal a nível do PIB e Turismo, quase que perfizeram os 
quase 4,4 milhões de euros que é praticamente o valor do PIB. Estamos a falar em procurar aliviar as 
famílias, sendo que não há uma única desculpa do ponto de vista político, que permita justificar o porquê 
de não o fazer ao longo destes vários anos. Os senhores, como é óbvio, estão no vosso direito de dizer 
aquilo que pretendiam fazer em detrimento de aplicar esta redução, que essa é que seria a principal 
novidade do debate. Já que não tem números para apresentar o que isto significa a nível da Autoridade 
Tributária bastava que dissessem “nós achamos que, em vez de se aplicar neste valor podia-se aplicar 
noutro”, mas fazendo uma discussão de uma forma séria, não inventar outra vez aqui a questão das 
creches, discurso esse que nunca ouvi. Desafio-os a dizer aquilo que teriam feito nestes últimos 20 anos, 
penitenciando-se por não terem efeito, e talvez alguém acredite que poderiam verdadeiramente o fazer.  
 
Afonso Luz (CDU) – O deputado Nuno Carvalho falou aqui no único propósito, que não tem rigorosamente 
nada a ver com o interesse que têm em apoiar as famílias que mais necessidades passam. O único 
propósito aqui é nas atuais condições de asfixiar das finanças da Câmara Municipal e impedi-la de 
executar os investimentos que são necessários para a cidade. Este é que é o único propósito que está a ser 
levado acabo.  
Sobre os números da Autoridade Tributária, o cálculo para as famílias com um dependente é de 121 mil 
euros, para 2 dependentes é de 156 mil euros e para as famílias com 3 ou mais dependentes, 45 mil euros. 
Isto soma tudo 322 mil euros. Temos os dados, sabemos aquilo que está em causa e não nos venha com 
essa coisa de que não sabemos. Da mesma maneira que sabemos que a repercussão da redução de IMI 
será da ordem dos 1,6 milhões de euros, tal como a redução do IRS. Estamos a falar num ano, estamos a 
falar de um valor superior a 3 milhões e meio de euros e é isto que os senhores estão a retirar às finanças 
da Câmara, não para beneficiar aqueles que mais necessitam, mas com outros interesses.  
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Eduardo Pinto (PPD/PSD) – Apresentamos novamente esta proposta, reafirmando que é fundamental o 
desenvolvimento de políticas de apoio às famílias, não apenas para um tratamento fiscal mais equitativo 
em função do seu agregado, mas igualmente com complemento a um sistema de política de incentivo à 
natalidade que urge cada vez mais intensificar. O IMI familiar traduz em termos objetivos um verdadeiro 
benefício fiscal a favor de todas as famílias, é com essa consciência que em 2020, 253 municípios 
adotaram o IMI familiar com os valores que a presente proposta também enuncia, uma dedução 
específica de 20 para famílias com filhos e com um filho menor de 25 anos e que não usufruam de 
rendimentos 40 euros para 2 filhos e 70 euros para 3 ou mais, conforme consta na nossa proposta. 
Existem efetivamente outras medidas de apoio à natalidade e à fixação de jovens famílias, tal como 
gratuitidade das creches, o acesso apoiado a amas, o aumento da oferta pública de berçários, creches, 
infantários e pré-escolar, a aplicação de tarifas específicas da água, luz e gás, etc., mas muitas delas 
estarão fora das competências e instrumentos do município, por isso, foquemos naquilo que nos é 
possível fazer. O que nos é possível enquanto poder local, é proporcionar algum contributo para a 
qualidade de vida dos setubalenses.  
 
Nuno Gabriel (CH) – Mais uma vez estamos a olhar para as coisas de forma invertida. Temos aqui a 
possibilidade de ajudar famílias. Concordo com o incentivo à natalidade e acho que todos nós 
concordamos, mas em vez de estarmos focados em ajudar famílias em dificuldades e em vez de dizer de 
uma forma quase desprezante “são 70 euros…”, pois conheço muitas famílias que 70 euros, faz uma 
grande diferença, mas mais uma vez estamos ao contrário. “são 300 e tal mil euros…,” então e ajudar as 
famílias! Vamos buscar a cassete da campanha eleitoral e vamos ver o que todos dizíamos, todos sem 
exceção e aquilo que estamos agora aqui a dizer. Mas alguém discorda que se apoiem famílias em função 
de ter 1 filho 2, 3 ou 4 filhos, que têm mais dificuldades? Não, ao invés preferem ver o alcance que isso 
tem no orçamento da Câmara. Isso não faz sentido nenhum e invertemos tudo isto! O hábito é tão grande 
e isto está tão implementado que nos esquecemos de tudo aquilo que dissemos. Vão ver os debates que 
fizeram, porque isto atinge a todos.  
Não percebo como é que conseguimos estar aqui olhar para o contrário, daquilo que devíamos estar a 
olhar.  
 
Ilídio Ferreira (PS) – Estas três propostas inevitavelmente iam tocar na sua discussão, o IRS e as duas do 
IMI e, por isso, nós que não tínhamos intenção de intervir sobre esta proposta específica, mas face ao 
rumo da discussão, queremos dizer o seguinte relativamente a algumas considerações de discussão 
política do senhor deputado Afonso Luz. Nós não apresentámos propostas de redução de despesas 
correntes, porque temos o entendimento, e você compreenderá isso até por formação, que deverá ser 
quem está a gerir, que deverá procurar o equilíbrio da redução das despesas, porque conhece 
profundamente o funcionamento da estrutura e está em melhores condições de o fazer, no entanto, nós 
poderíamos perfeitamente ter feito a proposta de que os juros de mora fossem de valor zero e poupava-
se 2 milhões no orçamento, e que os encargos de cobrança de receitas fosse também zero e poupava-se 1 
milhão. Porque é normal nas empresas e nas instituições que estes custos não existam, estas despesas 
correntes. O mais normal nas empresas é que não tenham juros de mora, se tiverem os pagamentos em 
dia, e o mais normal é que não tenham encargos com cobrança de receitas, se puderem esperar até 
receberem as receitas e o senhor sabe disso. Só aqui estavam 3 milhões poupados, já tinham o valor dos 
impostos que vão deixar de ser pagos. Na publicidade 1 milhão e meio? A Câmara governa-se 
perfeitamente com 750 mil euros por ano. Estudos e pareceres, 1 milhão? Se calhar governa-se com 500 
mil e não falo das avenças e das outras coisas, porque não recebi a informação atempadamente, mas 
haveremos de falar nisso lá mais adiante 
O senhor deputado falou noutros interesses, nós não temos outros interesses aqui e não podemos ir por 
esse caminho, o nosso interesse é baixar os impostos, não temos mais interesse nenhum, porque senão 
nós começamos a falar também nos outros interesses das publicidades, dos estudos, das avenças, das 
publicações, das decorações, e não queremos ir por aí, nós nunca fomos nem iremos, agora não podemos 
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aceitar que venha dizer que temos outros interesses, que não temos outros interesses, queremos reduzir 
os impostos e temos outra perspetiva de gestão. Se nós estivéssemos ali procurávamos reduzir as 
despesas correntes e o senhor deputado tem que aceitar isso, do mesmo modo que eu aceito que o 
senhor tenha outra opção e que a sua opção seja dizer que não faz os investimentos e mantém as 
despesas correntes.  
 
João Luz (CDU) – O Partido Socialista para baixar despesas não apresenta propostas, mas para aumentar 
despesa apresentou e não se coibiu de o fazer, registamos o facto. Mas a intervenção não era sobre esta 
matéria, era sobre uma outra que se prende com as questões da importância desta proposta, para o 
incentivo à natalidade como aqui foi referido em mais do que uma intervenção.  
A intervenção do PSD sobre esta matéria é para mim clara, quando conhecemos os posicionamentos 
relativamente a políticas concretas que influenciam as questões da natalidade, falamos de salários, 
horários de trabalho de conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional. A oferta das amas que o 
senhor deputado referiu e que curiosamente foi o partido que representa que lhes pôs fim, foi certeiro o 
tiro que deu, assim como as questões do abono de família. É todo um conjunto de matérias onde os 
senhores reduziram os apoios sociais e as políticas de apoio à natalidade, é interessante que depois, como 
contrapartida, surjam com esta proposta. Proposta que retira, como já foi dito, um conjunto de 
instrumentos para o serviço público e para o apoio às famílias. As famílias que são beneficiadas são 
aquelas que têm muitos descendentes, independentemente dos seus rendimentos.  
O que está aqui em causa nem sequer é um apoio a famílias que tenham dificuldades financeiras e que 
sejam carenciadas, mas em função do número de descendentes que têm. Como a senhora vereadora do 
PSD na reunião de Câmara referiu, “É um contributo para quem tem mais despesa por esta via e não para 
quem tem menos rendimento” e isso é o que os senhores estão aqui a aprovar, é a visão que têm de uma 
política social ou o que entenderem designar.  
O posicionamento e intervenção que estamos a ter aqui foi o posicionamento e intervenção que tivemos, 
desde que a legislação previu a criação desta matéria do IMI familiar, foi a posição que tomámos cada vez 
que esta proposta veio à Assembleia Municipal e foi a posição que assumimos em todos os momentos de 
campanha eleitoral. Para que não restem dúvidas, porque se alguns intervêm consoante o momento e o 
espaço onde estão, outros mantém-se coerentes e a nossa posição é contrária à aplicação desta medida. 
 
Nuno Carvalho (PPD/PSD) – A situação mudou e é assim que é a democracia. É evidente que a CDU está 
no seu direito de manter a mesma posição, mas a população também tem o direito de mudar e mudou a 
configuração na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal, os senhores é que decidem tentar governar 
da mesma maneira e ao tentar governar da mesma maneira que geram uma palavra que fixei aqui, 
“asfixia” e a asfixia está em os senhores manterem o mesmo rumo. O que está inalterado é aquilo que é a 
vossa política e a vossa política é a sobrecarga nos setubalenses, a vossa política é um conjunto de 
despesas que não permite este tipo de políticas de apoio público e direto às famílias e aos trabalhadores, 
mas não é apenas às famílias e aos trabalhadores que os senhores querem, porque essa resposta já foi 
dada nas eleições, os senhores têm que saber aceitar, se não sabem vão estar constantemente no mesmo 
discurso e os tempos vão mudando e os senhores vão ficando. 
 
Vanessa Silva (CDU) – O programa eleitoral da CDU foi sufragado e, como sabem nada do que aqui 
estamos a colocar é diferente daquilo que é o nosso programa eleitoral. A configuração dos órgãos 
municipais é, de facto diferente, mas a maioria da CDU é também uma realidade e é natural que nós 
levemos a cabo o nosso programa eleitoral e não outro. A vida vai mostrar, nós temos ainda o mandato 
inteiro para mostrar, se a real intenção destes dois partidos que são, de facto determinantes para o 
resultado que hoje aqui teremos na votação, é a intenção de favorecer as famílias ou de asfixiar e de 
impedir a prossecução do programa eleitoral da CDU. Então faremos esse balanço a seu tempo, com os 
resultados concretos também da receita que não foi possível arrecadar e do investimento que não foi 
possível fazer.  
 



Assembleia Municipal de Setúbal 
Ata n.º 4-A/2021 –  Sessão Ordinária de 29/12/2021 

 
 

 

55 

 

Nuno Gabriel (CH) – Costuma-se dizer, “Nas costas dos outros vemos as nossas” e eu não posso deixar de 
dizer, isto. Têm um programa político, vão manter e não mudam, mas se as circunstâncias mudam, nós 
podemos mudar também. Mas é essa a vossa postura? O Nuno tocou ao de leve, mas eu vou mais fundo. 
Os tempos mudam ao ponto de no dia 30 de janeiro ver a bancada parlamentar do vosso partido na 
Assembleia da República para metade. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta aprovada por maioria em minuta, com 19 votos a favor, 10 
do PS, 6 do PPD/PSD, 2 do CH e 1 da IL, 17 votos contra da CDU e duas abstenções, uma do BE e uma do 
PAN, conforme documento arquivado em pasta anexa à presente ata sob o registo n.º 41. 
 
 
15. Deliberação n.º 20A/2021/AM – Delib. CM n.º 272A/2021 – Orçamento e Grandes Opções do Plano 

para 2022 
 
Presidente da Câmara – No Orçamento e Grandes Opções do Plano que hoje se apresentam, além de se 
contemplarem os objetivos do equilíbrio das contas e a sustentabilidade financeira do município são 
garantidos um conjunto de ações e investimentos, tanto em 2022 como em anos seguintes. Apesar de 
estarmos em ano de transição do quadro comunitário, 2030 e de estarmos a atravessar fortes 
constrangimentos de ordem social económica por força da pandemia. Estas ações afirmam o compromisso 
claro de continuar a qualificar o território, tornando mais atrativa a quem aqui vive e trabalha, a quem nos 
visita e a quem pretende investir. Há uma clara aposta na qualificação do espaço público dos espaços 
verdes e da higiene urbana. Mantém-se a continuação de um investimento médio anual significativo na 
área do saneamento e do abastecimento de água no concelho, bem como na renovação das respetivas 
redes. Havendo a convicção de que já em 2023, com o voltar da água à gestão municipal e a reativação 
dos Serviços Municipalizados, este investimento anual poderá vir a aumentar de forma significativa. Há 
uma clara determinação em aproveitar as condições para investir na requalificação dos bairros de 
habitação pública municipal e na construção de fogos de habitação de renda apoiada e de renda acessível. 
Como um significativo esforço do que será um importante contributo do município na garantia do acesso à 
habitação, a famílias com baixo e muito baixos rendimentos, além do esforço que está a ser desenvolvido 
para resolver a situação do bairro da Quinta da Parvoíce. Há um compromisso para 4 anos. Neste primeiro 
ano, o objetivo primordial, como já foi dito, é equilibrar as contas para uma gestão financeira mais 
sustentável no futuro e preparar ações e projetos para investimentos em anos seguintes. Dar-se-á 
sequência a projetos já comprometidos de que se destaca a obra da 3ª fase do Convento de Jesus, 2,5 
milhões de euros, a estabilização das encostas do forte de São Filipe, 2,2 milhões de euros, a obra do 
Centro de Saúde de Azeitão, 2,5 milhões de euros, várias obras na área do saneamento, 1 milhão de euros, 
várias obras na captação e distribuição de águas, 2 milhões de euros, reforço da capacidade operacional 
dos serviços de recolha de resíduos, manutenção do espaço público e aquisição de equipamentos, 6 
milhões de euros, execução da requalificação da Estrada 10/4 Mitrena, 3,6 milhões de euros. Cerca de 20 
milhões de euros de investimento.  
Importa ainda salientar outros valores significativos incluídos no orçamento para 2022. O contrato com os 
novos transportes públicos que, a partir de Junho, passarão a circular e a servir a população em todo o 
concelho, 2,8 milhões de euros, o pagamento de 3 milhões de euros do contrato de reequilíbrio financeiro, 
o aumento de custos com pessoal de 2021 para 2022, aumento que corresponde ao aumento do salário 
mínimo mensal de 665 euros para 705 euros, o aumento das remunerações mensais em 0,9% e a mudança 
de posição remuneratória SIADAP 3 no valor de mais de 2 milhões de euros, a transferência de 
competências para as freguesias, os contratos interadministrativos e protocolos de cooperação que, no 
seu conjunto envolvem uma verba de mais de 6 milhões de euros. 
Finalmente importa dizer que os aumentos de custos com o pessoal, 2 milhões de euros com a aquisição 
de bens e serviços efeitos da pandemia, obras e aquisição de serviços com aumentos significativos por 
força do calendário eleitoral, 4 milhões de euros e com as transferências para as freguesias de 2 milhões 
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de euros, em conjunto correspondem ao diferencial do valor do orçamento 2021 para 2022 de 8 milhões 
de euros. 
Consideramos assim um orçamento realista, um orçamento de transição de início do mandato e de 
transição também do quadro comunitário, que como se pode ver por anos passados, é extremamente 
importante para o investimento municipal em Setúbal. Um orçamento com um investimento significativo 
nas áreas sociais, cultura, desporto, ação social, educação, saúde, na mobilidade e na melhoria da 
qualidade de vida, na qualificação do território. 
É este o orçamento que apresentamos para 2022, com os desenvolvimentos em anos seguidos.  
 
Vitor Rosa (BE) – Trata-se de uma declaração de voto para adiantar serviço. Sendo importante o valor de 
um orçamento, não é menos certo que o mesmo representa, acima de tudo um conjunto de opções 
políticas quanto à sua aplicação e ao investimento que o mesmo pode e deve concretizar. O Orçamento e 
Grandes Opções do Plano que agora discutimos, reflete isso mesmo. Tomada de opções políticas do 
executivo que considera as prioridades na satisfação das necessidades coletivas locais, mas que a prática 
nem sempre tem correspondido a essas mesmas prioridades. É nas prioridades da satisfação das 
necessidades coletivas locais que esta falha.  
Quando em pleno século XXI, continuam a faltar respostas no saneamento básico no Vale da Rosa, no 
Bairro da Bonita e falha quando mesmo tendo uma estratégia de habitação local continua a deixar de fora 
o Bairro da Liberdade, problema por resolver há mais três décadas ou quando temos uma Quinta da 
Parvoíce por resolver. Falha quando se critica que as responsabilidades são governamentais, mas continua 
a ter como prioridade, um investimento de mais de 2 milhões no Convento de Jesus, 4 milhões nas 
encostas do Castelo de São Filipe, com a preocupação de ter mais e mais turismo. Falha na estratégia de 
investimento continua assente no turismo. Sendo importante o regresso da gestão da água ao domínio 
público, não podemos deixar de manifestar a nossa preocupação sobre a execução da dívida à 
concessionária Águas do Sado, devendo o executivo acautelar o interesse público e não ficar com tal 
encargo e o seu impacto nas contas do município no futuro próximo. Num período de incertezas com 
impacto da pandemia na economia, o esforço de respostas ao nível do apoio no passe social, na 
prorrogação da descentralização de competências para as freguesias, na disponibilização de terrenos e 
apoio técnico para a construção dos centros de saúde que tanta falta fazem, devia ser aqui a aposta maior 
deste orçamento, em conjunto com medidas de apoio à coesão do território, nomeadamente na habitação 
e saneamento básico. Este é um orçamento que o executivo indica como de contenção e equilíbrio nas 
contas, esperamos não voltar a ver erros financeiros em aquisição de equipamentos que estão parados há 
anos sem solução à vista, tal como a Praça de Touros ou o Parque da IMA.  
Em relação a esta proposta de Orçamento, sendo o primeiro mandato de quatro anos, tomaremos uma 
posição de expectativa, esperamos confirmar a contenção, o equilíbrio durante este ano e que se projete 
no orçamento para 2023, as preocupações que nós agora apontámos, uma aposta significativa na 
habitação, no saneamento básico, no investimento certo, na criação de mais postos de trabalho 
qualificado, numa tarifa social automática da água e no maior apoio social aos mais vulneráveis do nosso 
concelho.  
 
Mário Aranha (PS) – Na nossa análise, este orçamento é infelizmente, um orçamento de continuidade na 
linha de documentos anteriores. De forma coerente também para o orçamento 2022 a nossa opinião não 
pode ser favorável. Este ano inclusive, pela primeira vez em muitos anos, a bancada do PS discorda do 
aspeto formal, relacionada com o facto de ter sido apresentado uma versão que os cálculos seriam 
relativamente simples e claramente poderiam ter sido apresentadas neste documento. Tendo em conta os 
pontos acima, que orçamento, então vamos debater? Basicamente são despesas de pessoal, mais ou 
menos previsíveis, despesas de funcionamento e de algumas receitas correntes, tudo, o resto é uma 
tremenda incógnita. Isto é um exercício especulativo de forma a permitir à CMS cumprir com os rácios 
legais que permitam por um lado endividar-se e não ter problemas com o Estado central. Todos estaremos 
daqui a não ter um a discussão baixa dos valores da receita e da despesa aqui apresentados. Não nos 
parece um método mais correto apresentar um dos documentos mais importantes para o concelho de 
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Setúbal. Orçamentam-se projetos e iniciativas a eito, não se decidem quais os projetos correspondentes e 
as despesas efetivamente estratégicas e importantes. Para cobrir estas intenções, tentou-se inventar 
receitas para que o orçamento fique equilibrado. Os setubalenses e azeitonenses aqui representados 
pelos deputados municipais merecem um orçamento mais credível e mais próximo da realidade, talvez o 
melhor exemplo, desses artifícios contabilísticos seja a já velha conhecida receita de capital, relativa aos 
valores em dívida das Águas do Sado.  
O PS de Setúbal já vem desde há longos anos denunciando empolamento artificial desta verba e a 
consecutiva incapacidade da Câmara em fazê-la cobrar. Obviamente que ninguém acredita que se consiga 
cobrar um cêntimo deste valor e estamos a falar de uma dívida de 29 milhões de euros, repito, 29 milhões 
de euros que é o valor oficial apurado. Em anos anteriores quando a Águas do Sado tinha receitas e 
património nada foi feito a partir de dezembro de 2022 vai ser uma empresa sem receitas e quase sem 
património, já sabemos como isto vai acabar e quem vai sofrer as consequências da inação da CMS, os 
setubalenses e os azeitonenses.  
O que o PS defende há vários anos é que nas rubricas de receitas extra impostos haja retorno de 
investimento de capital com forte impacto social, como, por exemplo, resultante de receitas de rendas em 
projetos de habitação, em parceria com o setor social ou com privados. Neste orçamento, tem assim um 
ótimo exemplo de que é possível fazer nesta matéria, como seja cerca de 5 milhões de euros de 
dividendos recebidos via SIMARSUL, mais um orçamento, mais um ano perdido nesta frente. 
Relativamente às receitas correntes, o documento já prevê a concretização de cerca de 82 milhões de 
euros para o ano 2021, volto a repetir, para 2021 estão previstos arrecadar 82 milhões de euros, quando 
já estamos em final de execução. Em 2022 o cenário macroeconómico é o mais favorável dos últimos 21 
anos, é crível mesmo com a atual pandemia que as receitas pelo efeito mecânico do aumento do 
rendimento, do valor das casas transacionadas e do aumento do valor patrimonial imobiliário sejam 
seguramente superiores, existe então meios para investir não só em equipamentos de impacto social, 
como numa melhoria do funcionamento da CMS permitindo desta forma diminuir as despesas de 
funcionamento, um exemplo ilustrativo para que os nossos cidadãos entendam, por exemplo, a 
substituição de lâmpadas incandescentes por led, digitalização de serviços com poupanças de papel e 
toner. Poderia haver aqui dezenas de outros exemplos ilustrativos. Também não vemos um esforço de 
CMS em rever algumas despesas, que consideramos de baixa utilidade social. Não entendemos, por 
exemplo, dispêndio de cerca de 350 mil euros na Associação de Municípios da Região de Setúbal.  
São estas as nossas grandes preocupações que se consubstanciam numa despesa corrente cada vez maior. 
Este é um orçamento em que as despesas operacionais são cerca de 75% e apenas 25% do investimento, 
repito, 75% das despesas são operacionais e apenas 25% são investimento.  
Para Setúbal estas escolhas têm consequências óbvias, neste momento, somos um concelho que não atrai 
investimento privado, num contexto da Área Metropolitana de Lisboa, estamos claramente abaixo da 
média na atração de população, ficamos apreensivos com a falta de verbas alocadas para investir o que 
pode levar Setúbal a perder a oportunidade de uma geração que é um Plano de Recuperação e Resiliência. 
Apesar dos elevados meios financeiros ao dispor, continuam por executar obras urgentes relativamente a 
infraestruturas desportivas, parques empresariais ou vias de comunicação. A maior preocupação de todos, 
no pós pandemia, onde está o combate firme às alterações climáticas? 
Estas escolhas têm consequências diretas na vida dos nossos concidadãos. No orçamento não 
vislumbramos verbas necessárias, pois estimo eternamente adiado o saneamento básico em Gâmbia, 
Pontes e Alto da Guerra. A este propósito ontem foi aprovado na Assembleia da Junta de Freguesia de 
Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, por proposta do PS e por unanimidade, a exigência de orçamentação para 
que se consiga finalmente acabar o saneamento básico nesta freguesia. 
Também podemos referir a conclusão sempre adiada do asfaltamento e conclusão de passeios na estrada 
da Chamburguinhas ou nos passeios da Morgado, na junta de Freguesia do Sado.  
Estas observações negativas que fazemos ao orçamento não nos permitem aprovar a favor deste 
documento.  
Contudo, pela primeira vez em muitos anos, vamos ter uma diminuição da punição fiscal, impostos quase 
no máximo graças ao PS de Setúbal, que em sede de vereação propôs a descida do IMI e do IRS municipal. 
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Este é também o ano da maior descentralização de competências para as Câmaras Municipais e do 
retorno da Águas do Sado para a esfera municipal, será um ano desafiante para o concelho e não será o PS 
a causar entraves ao funcionamento da Câmara Municipal.  
 
Flávio Lança (IL) – Para a maioria dos membros desta assembleia, este executivo está a fazer um excelente 
trabalho, dando continuidade ao trabalho do executivo anterior, está também a resolver muitas das 
exigências reivindicadas há muitos anos, a redução do IMI que já falámos tão defendido pela Iniciativa 
Liberal e também pelos partidos da oposição.  
Também sabemos que não faltaram cronistas a exigir obras públicas, empresários e economistas a dizer 
em que setor investir, adjuntos a elogiar os seus superiores e poderia continuar aqui por aí fora. O que 
ninguém discute é quanto custam e às expensas de quem é que se realizam tais obras, tais investimentos 
e tais méritos políticos. Entretanto os mais pobres e são muitos neste município e já falámos em vários 
números, e em percentagem maior do que uma parte significativa do país, os jovens com uma vida pela 
frente, os que vão e não voltam, os poderiam vir e não vem desesperam por uma economia pujante, que 
lhes contrate os seus serviços e lhes dê uma oportunidade de sair da cepa torta e subir na vida 
trabalhando. Nem todos podem ser técnicos superiores a trabalhar para o Município ou para o Governo. 
Este é o grande desafio do nosso tempo recuperar o valor do trabalho, desafio esse que está inteiramente 
dependente da taxa de poupança da economia de Setúbal e no geral também. Por isso a nossa grande 
prioridade é um orçamento que gaste menos do que o do ano anterior, isto é, poupar, tal como se faz na 
vida dos particulares, esse seria o melhor investimento possível e deixo aqui apenas três argumentos. 
Cada euro de endividamento corresponde a um euro que terá que ser arrecadado em impostos no futuro, 
mais os respetivos juros obviamente, hoje os serviços da dívida custam-nos tanto quanto nos custa um 
serviço tão fundamental, como assegurar a mobilidade dos setubalenses. Todos veem os empregos que 
são criados durante as eleições e com os subsídios europeus, as obras e os negócios que vão estimular 
depois de concluídas, mas poucos veem as casas que ficam por pintar.  
As consultas médicas de especialidade que ficaram por dar e os negócios imaginários que não vieram ao 
mundo, as marinas, os hotéis. Se a obra custar 1, 5 ou 10 milhões de euros, são menos esse que os 
contribuintes podem usar naquilo que mais querem, incluindo os pobres que são um elemento com 
menos poder negocial e para quem são transferidos os impostos indiretos. 
Como segundo argumento, se uma pessoa quando é derrotada na vida, perde a totalidade do que 
arriscou, quando vence ganha apenas uma percentagem, naturalmente isto faz pensar qualquer um que 
esteja em vias de arriscar o seu dinheiro, porque não poderá compensar adequadamente os anos de 
perdas com os anos de ganhos. Além disso, o endividamento galopante do município, o dinheiro 
necessário para passar uma ideia do papel à prática, será consumido pelos impostos, pelo que a maioria 
não chegar à fase de pensar em arriscar o seu dinheiro. Dirão depois que precisaremos de incentivos do 
Governo para fazer o que quer que seja neste município. As verbas são um processo de gastar e há que 
aproveitar.  
Deixava a questão: Se alguém acredita que num sistema de adjudicações diretas, se não há favoritismo ou 
desperdício? Claro que há, e quem acredita ficará com isso, que é possível chegar a um consenso ou forma 
mágica de alocar os recursos da economia. 
A Iniciativa Liberal tem uma alternativa que é muito simples, um Município Liberal, não choramingaria por 
mais transferências do Orçamento de Estado, mas exigiria mudar a Lei de Finanças para estabelecer no 
município impostos tão baixos quando quisesse. Escolheria não endividar mais o município, em vez de 
andar apenas atrás de subsídios e ainda reduziria os gastos em serviços e obras públicas supérfluas, como 
decorações de rotundas ou telhados com gatos, derretendo milhões por mandato durante uns anos. 
Lotaria também para que o dinheiro do PRR fosse canalizado para mitigar a dívida e ou reduzir a despesa 
municipal. É assim que se faz chegar o dinheiro a quem de direito, aos contribuintes. É assim que se 
maximiza o número de despedimentos na sociedade, aumentando as probabilidades de criar riqueza. Os 
indivíduos, melhor que os governantes, saberão explorá-las. 
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Temos em Setúbal um partido a exigir a redução do endividamento para aprovar um orçamento, 
queremos que este executivo não gaste mais do que executivo da Maria das Dores gastou, com 
extravagâncias enquanto esteve à frente do município com maioria absoluta. 
A Iniciativa Liberal por tudo o que expôs não pode aprovar o orçamento ora apresentado.  
 
Nuno Carvalho (PPD/PSD) – Senhor Presidente da Câmara Municipal registo no seu discurso em 
diferentes aspetos, mas houve um que define aquilo que é a marca das decisões que pretende tomar, 
quando falou da habitação e rendas apoiadas, são dois tipos de investimentos públicos fundamentais e 
que devem ser aproveitados, considerando o atual quadro de financiamento a que o município deve ter 
acesso, mas falou no contexto em que esqueceu por completo a discussão que nós ainda agora tivemos, 
que está relacionada com outras formas de apoio que podem existir para habitação, com outras formas de 
apoio que podem existir para criação de emprego, mas que na prática, dentro daquilo que é a decisão que 
vemos refletido no discurso da CDU, é uma política que os senhores decidem não tomar, que é a criação 
de emprego que permita pagar melhores salários da classe média para cima. Criar de condições, que do 
ponto de vista económico, permita que o poder de compra da classe média para cima possa ser 
melhorado e quando nós falamos de melhorar o poder de compra e de atrair mais e melhor emprego, 
quer queiramos quer não a economia é um ecossistema e quando se consome mais, quando se cria mais 
emprego, é evidente que todos somos beneficiados e é assim que se faz, com que quem ganha menos 
amanhã possa ganhar mais.  
Mas a ausência do seu discurso nota também que com este pequeno exemplo da habitação há uma 
ausência, que eu gostaria que o senhor pudesse responder, que está relacionado na capacidade de 
captação de investimento. É provavelmente a principal marca que nós ouvimos no discurso nacional, que 
é direcionado para as empresas. Sabemos que o PRR tem uma grande fatia para o investimento público, 
mas também sabemos que é o grande argumento de que o investimento público gera emprego, gera 
economia. O senhor falou aqui hoje de investimento público, tornou aqui clara a sua ambição de 
aproveitar o PRR, mas como é que vai gerar emprego e economia? 
 Como é que vai, por exemplo, criar condições para resolver alguns problemas de infraestruturas do 
concelho para fixar novas empresas, comparativamente a outros municípios? 
Como é que vai olhar para aquilo que é o sistema fiscal que o município tem, que não é o principal fator 
decisor, mas também é para melhorar a atividade do município, para que nós possamos ter outras 
grandes empresas, como algumas já há muitos anos se decidiram fixar no nosso concelho?  
Isso faz-se pagar melhores salários. 
Gostava que pudesse refletir um pouco no seu discurso, que ainda tem tempo e falar dessa oportunidade 
tremenda que, com certeza que vários outros municípios no país vão tentar aproveitar, para que os seus 
munícipes possam ter acesso a melhores postos de trabalho mais bem pagos.  
Isto é fundamental e liga a um último ponto que eu gostava que também pudesse falar, a dinâmica que 
pretende imprimir em toda esta matéria e algo importantíssimo que está relacionado com a educação, 
algo importantíssimo está relacionado com a mobilidade. O facto de as pessoas se deslocarem para os 
seus postos de trabalho, como mencionou aqui, a ambição de não pagar passe até aos 18 anos. Então e a 
ambição concreta de nós termos uma rede de mobilidade que, para além daquilo que está dentro da AML, 
na união do transportes públicos possa contemplar efetivamente o município que permita olhar do ponto 
de vista do ambiente, que permita olhar do ponto de vista da mobilidade e do ponto de vista daquilo que 
é relacionado com o estacionamento tarifado que gostava de perceber se é algo que sempre vai avançar 
ou não. Se este orçamento prevê que, no próximo ano possa haver um aumento de estacionamento 
tarifado ou não se vai manter igual. É fundamental falar sobre isso, porque isso impacta no bolso das 
pessoas. 
Esses aspetos num ano tão difícil em que nós temos inflação, num ano tão difícil que nós temos uma 
pressão na economia que pode levar a gerar mais emprego, em que as moratórias acabaram para as 
famílias, tudo ajuda se nós criarmos emprego e tudo ajuda se nós ajudarmos a quem tem emprego a 
conseguir poder manter algum do seu poder de compra, porque nós sabemos que o poder de compra vai 
ser produzido. Não é por decisão sua ou por decisão de qualquer Governo, é por uma onda de impacto 
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que é externa ao nosso país. Mas nós, enquanto decisores políticos e os senhores muito em particular, os 
principais decisores políticos deste orçamento, podem mitigar ou não.  
Gostava de ouvir sobre esses aspetos, caso contrário têm um orçamento incompleto e na prática está-se a 
esquecer do principal.  
 
Afonso Luz (CDU) – A CDU é normalmente acusada de utilizar cassetes, ma as intervenções que tenho 
ouvido sobre este orçamento, dá-me a impressão que há muita gente a ver o filme perfeitamente ao 
contrário. Fala-se em Setúbal, como tendo perdido população de Setúbal, quando Setúbal aumentou a sua 
população, fala-se em Setúbal como um concelho que não atrai investimento, quando esse aumento de 
investimento é visível. 
Tenho à minha frente um artigo que foi publicado na revista “Dirigir e Informar” do IEFP, que aponta 
Setúbal como um exemplo de sucesso de desenvolvimento económico sustentado, elogia o 
aproveitamento da componente náutica, depois refere-se à instalação de uma empresa nesta área, e a 
consequente criação de emprego. Quando se fala que Setúbal não consegue atrair emprego, que não 
consegue atrair investimento, que não consegue atrair pessoas, alguém está a ver o filme perfeitamente 
ao contrário, porque o que consta do INE, o que consta de outras publicações não é rigorosamente isso. 
Sobre os apoios sociais, basta darmos uma volta pela cidade, em especial pelos bairros sociais, para 
verificar o trabalho que se tem feito e para se verificar a diferença enorme que fazem atualmente essas 
zonas quando comparadas há 20 ou 30 anos atrás. Esses bairros eram notícia quase permanente nos 
meios de comunicação social, pelas situações que lá se passavam e isso simplesmente terminou.  
Relativamente à apreciação que a CDU faz destes documentos de que estão aqui em apreço, dizer que 
estes documentos previsionais permitem que, para além dos números, possamos entender as opções de 
gestão e os condicionalismos a que essa gestão está sujeita, nomeadamente no atual cenário nacional e 
internacional de crise pandémica e do aumento generalizado do custo de matérias-primas e energia que 
se reflete no aumento dos custos de funcionamento, assim como nos preços de empreitadas e da 
aquisição de bens e serviços.  
As regras e elaboração dos orçamentos das autarquias mantêm-se e continuam a limitar as suas opções, 
desde logo no que se refere à previsão de receitas e ao endividamento e à previsão de fundos para 
assumir compromissos. É neste quadro que temos de fazer esta avaliação e verificámos que o orçamento 
apresenta como grandes objetivos, dar continuidade à estratégia que já vem do mandato anterior, de 
rigor e de estabilização das finanças municipais, com vista a assegurar a sua sustentabilidade no médio 
longo prazo. Fazer uma opção clara num ambiente mais saudável e numa melhor qualidade de vida para 
quem vive e trabalha no concelho de Setúbal e, por isso estão destinados 30 milhões de euros das 
Grandes Opções do Plano, para os vários programas agregados na área ambiental. Fazer igualmente uma 
forte aposta nas funções sociais, para os quais se destinou 60% do valor das Grandes Opções do Plano, a 
habitação, serviços coletivos, serviços culturais, recreativos, religiosos e de educação. Mas não 
esquecendo as funções económicas, indústria, energia, comércio, turismo, transportes, comunicações que 
destina 24% destas Grandes Opções do Plano. Sendo um município fortemente preocupado com as 
políticas de inclusão e de apoio aos mais necessitados, uma parte significativa dos recursos está destinado 
ao desenvolvimento urbano, dando continuidade à reabilitação e requalificação de espaços públicos, dos 
monumentos históricos e dos bairros envelhecidos e degradados, na melhoria da segurança e da 
mobilidade, em atividades culturais, lúdicas e de lazer.  
Preocupa-se também em reforçar os apoios aos projetos culturais e desportivos e o associativismo e às 
organizações da juventude. Dá continuidade aos importantes investimentos que têm vindo a ser 
executados no concelho, dos quais aqui se destacam a terceira fase de recuperação do Convento de Jesus, 
a sustentação das encostas do Forte de São Filipe, a conclusão do Centro de Saúde de Azeitão e a 
construção dos Centros de Saúde da Bela Vista do Bairro do Liceu, a requalificação da Estrada Nacional 
10/4 na Península da Mitrena e os projetos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, entre um 
conjunto de intervenções priorizadas no âmbito do plano bienal, no abastecimento de águas e 
saneamento. Tudo isto sem deixar de apostar na contínua melhoria dos serviços prestados à população, 
sem perder de vista o necessário rigor no controlo das despesas e, por isso, tentando aproveitar ao 
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máximo na realização dos investimentos, os apoios disponíveis a nível nacional e da União Europeia. Trata-
se de documentos previsionais que revelam que, apesar dos constrangimentos financeiros, não deixará de 
existir investimento no concelho e a gestão da autarquia será pautada pelo rigor e pelo cumprimento do 
programa eleitoral com que a CDU se apresentou ao eleitorado e que foi escrutinada a 26 de setembro 
deste ano. Mas para que tudo o que atrás ficou dito, se concretize e o concelho continue a ser 
reconhecido pela sua beleza, pela qualidade de vida que proporciona a quem cá vive e pela qualidade dos 
serviços que o município presta às populações sem pôr em causa a sustentabilidade financeira, que tanto 
custou a recuperar, é necessário que tenha a garantia das receitas, nomeadamente no que no que 
respeita a receitas próprias.  
É com esse sentido de rigor e responsabilidade que a CDU irá votar favoravelmente estes documentos. 
 
Eduardo Pinto (PPD/PSD) – No início da apresentação do orçamento, mais propriamente no relatório é 
citado o panorama favorável, como já foi aqui dito, a evolução económica e o baixo nível de desemprego. 
Teremos de ser prudentes, pois estamos perante uma nova vaga de COVID, mais as suas variantes que 
poderá deitar por terra um pouco de todo este otimismo. 
Em relação ao orçamento espera-se que seja realista e rigoroso nas previsões de receitas, isto porque 
algumas rubricas ao longo dos anos, deixaram muito a desejar no que diz respeito à sua execução, 
nomeadamente venda de bens de capital entre outros. Espera-se também que este orçamento tenha uma 
visão de futuro e de desenvolvimento para a cidade. Deverá igualmente ter um objetivo bem claro em 
relação às questões sociais, apoiar as famílias, corrigir desigualdades, promovendo habitação, saúde e 
segurança para todos sem exceção.  
O que nos é possível perceber neste orçamento, é que na previsão da despesa para ação social temos 
muito pouco, 556 mil euros, sensivelmente, saúde 2 milhões e 300 mil, educação 4 milhões e 937 mil, em 
comparação com a cultura, desporto e tempos livres, 8 milhões e 377 mil. Mais uma vez, é possível 
verificar neste orçamento que o nível das despesas de funcionamento tem um peso muito elevado de 
66%, serviço da dívida e encargos e juros financeiros do passivo 5%. No quadro 12 não se entende a 
rubrica “Outras Receitas Correntes”, de 29 milhões e 9 mil, como não se entende outras receitas de capital 
de 10 milhões e 84 mil. As rubricas “Outros” continuam a ter uma presença dominante neste orçamento. 
Outra das nossas preocupações tem a ver com a quantidade de processos judiciais em curso, que se 
podem vir a tornar muito penosos para o município. Continua a ser preocupante o passivo camarário e a 
frequência de empréstimos bancários para fazer face a despesas correntes e de funcionamento.  
Temos assim um orçamento que luta para sustentar custos fixos e outros que não deveriam, mas que se 
tornaram fixos, grande exemplo dos custos com juros e encargos financeiros. Um orçamento que não 
promove o investimento naquilo que deveria ser os desígnios do município em relação aos seus munícipes 
e vai gastando dinheiro na sua pesada sustentação e operações de cosmética que já foram muitas aqui 
referidas.  
 
Ilídio Ferreira (PS) – Estamos perante um orçamento inflacionado tanto a nível de receitas como de 
despesas, as receitas crescem 42% e as despesas 77% relativamente ao previsto para o ano corrente. Um 
orçamento que não reflete as alterações às receitas de IMI e IRS com a alteração de taxas aprovadas, que 
não é capaz de conter e reduzir as despesas correntes desnecessárias para libertar fundos para 
investimentos, que não levou em conta as propostas apresentadas pelo Partido Socialista. Um orçamento 
fechado e sem diálogo.  
Ainda assim, e atendendo a que o próximo ano traz grandes desafios para Setúbal, como a transferência 
de competências, a aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência, a passagem das águas e saneamento 
para a Câmara e o combate à pandemia e atendendo ainda que é importante para fazer frente a estes 
desafios que a Câmara disponha de um instrumento importante como é o orçamento.  
O PS com o sentido de responsabilidade que o caracteriza vai abster-se e viabilizar o Orçamento e Plano 
para 2022.  
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Presidente da Câmara – Apesar dos constrangimentos que este orçamento tem, face às medidas que 
foram aprovadas de redução significativa de receitas para o município. Apesar da incógnita que significa 
este processo da pandemia, que não sabemos as consequências que poderá vir a ter nos próximos 
tempos. Temos a expectativa de que sejam cumpridos os acordos e os protocolos que estão estabelecidos 
com vários institutos da Administração Central, no sentido de que alguns projetos do chamado PRR 
possam ser desenvolvidos no Município de Setúbal e é essa a expectativa que temos, algumas delas 
escritas, sejam realizadas e a população de Setúbal espera que isso venha a concretizar-se.  
Temos também a grande expectativa de como está a acontecer com o Centro de Saúde de Azeitão (Meu 
caro amigo Manuel Esteves, a obra está em curso) com o investimento, o esforço e os custos que tem para 
a Câmara Municipal, do desenvolvimento daquela obra e a conclusão da mesma. Também esperamos que 
sejam garantidos os investimentos que estão prometidos para os Centros de Saúde do Bairro do Liceu e da 
Bela Vista, são investimentos em terrenos que foram oferecidos pelo município, que tem um valor 
significativo, mas o município disponibilizou-os para que se possam instalar estes equipamentos 
fundamentais à qualidade de vida e à saúde dos setubalenses e dos azeitonenses.  
Não são situações que os senhores possam dizer que não há um empenhamento e o investimento, no 
apoio à saúde, na qualidade de vida e na segurança das pessoas. Nós estamos a desenvolver os projetos e 
em Azeitão desenvolvemos os projetos da especialidade, lançámos os concursos, acompanhamos a obra e 
fazemos os arranjos exteriores.  
Nestes dois centros em Setúbal estamos a fazer os projetos de arquitetura, os projetos da especialidade, 
faremos os arranjos exteriores, lançaremos o concurso e acompanharemos as obras, só esperemos que os 
compromissos que estão estabelecidos venham a ser concretizados, ou seja, que o investimento venha a 
ser feito por quem tem a responsabilidade de o fazer. Isto é uma esperança que nós temos, com estes 
investimentos de qualificar este território, garantindo melhores condições de vida, melhores condições de 
saúde, a quem opte por viver neste território, é isso que nós esperamos e acreditamos que isso seja 
possível. Mas também outras nuvens bastante negras existem e que os senhores deputados nem sequer 
abordaram, quando estamos a falar de objetivos de responsabilidades que todos temos de ter. Esperamos 
que o próximo Governo seja ele dirigido por que forças for, que olhe para Setúbal e para a Península de 
Setúbal, no sentido de estes territórios serem ressarcidos daquilo a que lhes foi retirado, desde 2013 até 
2021, com as condições que têm tido do acesso aos fundos comunitários, tanto na diversidade dos fundos 
como na majoração do acesso a esses fundos. Infelizmente tiveram conhecimento, há pouco tempo, de 
que a Área Metropolitana de Lisboa, na distribuição dos fundos comunitários vai ter para este quadro 
20/30 menos 400 milhões de euros, naturalmente que isto também vai-se refletir significativamente na 
Península de Setúbal. É lamentável que assim seja, porque todos reconhecem, nas várias intervenções, nos 
vários discursos, os vários membros do Governo que por aqui passaram e até o próprio Primeiro-ministro 
acabou de reconhecer à pouco tempo, da situação difícil em que a Península de Setúbal e o concelho de 
Setúbal têm sofrido desde 2013 até agora.  
A nossa preocupação é crescente ainda mais, porque não há expectativa, não há nenhuma garantia de que 
entre 2021 2030 esta situação se venha a alterar. Mesmo que o senhor Primeiro-ministro cumpra aquilo 
que prometeu de propor à Comissão Europeia a criação da NUT III e da NUT II para a Península de Setúbal, 
isso só terá reflexos efetivos no quadro comunitário a seguir a 2030.  
Aquilo que esperamos é que seja ele qual for o Governo, que encontre uma forma, em conjunto com os 
municípios, com as empresas, com as associações empresariais da Península de Setúbal e também do 
concelho de Setúbal para compensar o desinvestimento público que tem sido feito ao longo destes anos e 
que não há perspetiva de ser alterado nos próximos 7 a 8 anos. Esperamos que haja responsabilidade de 
olhar para estes territórios e de criar algumas condições de investimento público, de incentivo ao 
investimento privado. 
Quero dizer, já que não tive oportunidade de responder a quando da questão levantada, eu durante a 
campanha eleitoral afirmei que tinha praticamente a garantia de um investimento de cerca de 300 
milhões de euros nos próximos 18 meses e não foi nos próximos dias e eu mantenho essa expectativa, os 
projetos estão em fase final no urbanismo e esperemos que a pandemia ou outras situações não 
desincentivem os investidores a fazer aquilo que está em projeto e que está em vias de aprovação. 
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Mantém-se esta expectativa e algum otimismo que existe é porque há uma grande atratibilidade por 
Setúbal. Para investir na indústria em Setúbal as taxas urbanísticas são de menos 50%, para investir em 
outras atividades na área do território de Setúbal são de menos 20% nas taxas urbanísticas até ao final de 
2022 e que já vem de trás. Dizer que a Câmara de Setúbal não cria as condições para o investimento, o que 
é que se pretende mais?  
Todos nos lembramos que antes da pandemia, como muito se disse e se afirmou e era verdade, Setúbal 
estava na moda e Setúbal continua na moda, não gosto da expressão, mas isto dá um sentido à 
atratibilidade que as pessoas têm por Setúbal e isso deve-se àquilo que foi feito em Setúbal àquilo que a 
Câmara Municipal fez e às condições que criou para haver investimento para haver atratibilidade em 
Setúbal.  
Esta expectativa mantém-se, esta esperança mantém-se e todos vamos trabalhar em conjunto com as 
populações, com os investidores e com os empresários deste concelho para que este objetivo seja 
conseguido ao mais alto nível. Para além daquilo que eu disse, tenho a expectativa de que muito outro 
investimento, para além deste que referi se venha a executar no município de Setúbal. Posso-lhes garantir 
que se não houver nenhuma situação de anormalidade que isso virá a acontecer. 
 
Não havendo mais intervenções, foi a proposta aprovada por maioria e em minuta, com 17 votos a favor 
da CDU, 2 votos contra do CH e 19 abstenções, 10 do PS, 6 do PPD/PSD, 1 do BE, 1 do PAN e 1 da IL, 
conforme documento arquivado em pasta anexa à presente ata sob o registo n.º 42. 
 
 
16. Deliberação n.º 21A/2021/AM – Delib. CM n.º 145A/2021 – Abertura de Concurso Público para a 

prestação de serviços de Seguros para os ramos de acidentes de trabalho, multirriscos, automóvel, 
marítimo casco, equipamento eletrónico e responsabilidade civil, pelo período de 24 meses – 
Concurso Público n.º 30/2021/DAF/DICOMP/SECOMP - INCLUSÃO 

 
Não havendo intervenções, foi a proposta aprovada por unanimidade e em minuta, conforme documento 
arquivado em pasta anexa à presente ata sob o registo n.º 43. 
 
 
Esgotada a ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa pôs à votação a aprovação da ata em minuta, a qual 
foi aprovado por unanimidade. 
 
 
O Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão quando era uma hora e cinquenta e cinco minutos do 
dia trinta de dezembro, de dois mil e vinte e um. 
 

 
 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia, 
 
 
 

 O Primeiro Secretário da Mesa, 

Manuel J. Pisco Lopes  Eusébio Manuel Candeias 
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