
05.09.2018 

 
 

 1 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018 

 
Antes da Ordem do Dia a Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta do 
Vereador Dr. José Henrique Peralta Polido, por se encontrar de férias.  

 
 

Ainda antes da Ordem do Dia, foi presente a Moção subscrita pelo Senhor Presidente, 
pela Vice-Presidente, Senhora Dr.ª Felícia Costa, e pelo Vereador Senhor Eng.º Sérgio 
Marcelino, subordinada ao tema “Pelo Fim da Concessão à FERTAGUS,SA com 
Integração na CP, EPE do Serviço de Transporte Ferroviário de Passageiros entre 
Setúbal e Lisboa”, que mais adiante se passa a transcrever, tendo a Câmara 
deliberado, por unanimidade, não apreciar o assunto e agendá-lo para a próxima 
reunião ordinária: 
 

“A população do concelho de Sesimbra, assim como todos os que habitam na Área 

Metropolitana de Lisboa, vive com um grande défice de mobilidade na oferta do serviço 

público de transportes, acrescida de elevados custos. 

Entre os elementos que contribuíram para a situação vigente salienta-se a privatização 

da Rodoviária Nacional, a concessão à FERTAGUS - Travessia do Tejo, Transportes, 

SA do transporte ferroviário entre Lisboa e Setúbal pela Ponte 25 Abril, do metro 

ligeiro de superfície à Metro Transportes do Sul, SA (MTS, SA), ambas pertencentes ao 

universo empresarial do Grupo Barraqueiro e da Arriva PLC, o agravamento dos 

preços dos bilhetes e passes assim como o não alargamento a toda a região e a todos os 

operadores do Passe Social Intermodal.  

As consequências destas opções políticas estão à vista, com uma oferta de transportes 

públicos dominada pelos operadores privados que se caracteriza por ser diminuta e a 

preços elevadíssimos. 

Por via disso, o transporte coletivo que era utilizado por 51% das pessoas em 1991, 

passou para 28%, em 2011, a par do transporte individual que passou de 26% em 1991 

para 45% em 2011, ou seja, foram empurrados para o transporte individual milhares de 

cidadãos. 

Entre as várias medidas que se impõe serem tomadas visando melhores transportes 

públicos e mobilidade das populações está a das reversões das Parcerias Pública Privada 

(PPP) das concessões ferroviárias à FERTAGUS, SA e MTS que custaram ao Estado 

entre 1999 e 2013, 202,5 milhões de euros conforme foi apurado em auditoria efetuada 

pelo Tribunal de Contas.  

Um serviço ferroviário que se efetua com comboios públicos, a circular em linhas 

públicas e utiliza estações públicas, mas que depois é explorado por um operador 

privado, em que o Estado assume os custos, a FERTAGUS, SA recebe as receitas e ainda 

se recusa a pagar às Infraestruturas de Portugal, SA (IP, SA) a taxa de circulação 

devida.  

A Câmara Municipal de Sesimbra, saúda o Manifesto entregue pela Comissão de 

Utentes de Transportes da Margem Sul a exigir a integração desta concessão na 

Comboios de Portugal, EPE (CP, EPE) e entregue na Assembleia da República e no 

Gabinete do Primeiro Ministro, no passado dia 17 de Julho de 2018. 

Com o terminar do contrato de concessão à FERTAGUS, em 31 de Dezembro de 2019, 

da exploração comercial da ligação ferroviária entre Lisboa e Setúbal pela Ponte 25 de 

Abril está aberta uma oportunidade de pugnar pelo fim desta experiência, integrando 

este serviço na CP, EPE.  



05.09.2018 

 
 

 2 

Com a integração deste serviço ferroviário na CP, EPE, ganha o País que vê reduzida a 

apropriação de recursos públicos em favor dos grupos privados, ganham os utentes pois 

passam a pagar menos, a ter acesso ao passe intermodal e ao estacionamento gratuito 

junto às estações. Ganham os trabalhadores da FERTAGUS que ao serem integrados na 

CP, EPE e na EMEF, melhoram as suas condições de trabalho, rendimentos e direitos.  

Assim, a Câmara Municipal de Sesimbra reunida no dia 5 de setembro de 2018, 

delibera: 

 subscrever o Manifesto entregue pela Comissão de Utentes de Transportes da 

Margem Sul a exigir a integração da concessão, da exploração do serviço de 

transporte ferroviário suburbano de passageiros no Eixo Ferroviário Norte-Sul da 

Região de Lisboa, com extensão a Setúbal, na Comboios de Portugal, EPE (CP, 

EPE); 

 afirmar a necessidade do Governo proceder à reversão da PPP da concessão 

ferroviária à FERTAGUS, em final do contrato, integrando o seu serviço na CP, 

EPE e a plena integração no Passe Social Intermodal.” 

 
ORDEM DO DIA 

 
 

EXPEDIENTE 
Câmara tomou conhecimento do seguinte: 

1. Ofício da DOCAPESCA Portos e Lotas, SA a enviar cópia do Projeto da Área para 
Reparação das Artes de Palangre e Estacionamento no Porto de Sesimbra, o qual 
pretende melhorar as condições de segurança dos trabalhadores que desenvolvem a 
atividade de reparação daquela arte e que o mesmo permitirá que seja possível dar 
resposta a alguns constrangimentos de estacionamento na zona ocidental da Vila 
Sesimbra, quando articulado devidamente os horários e dias de semana da sua 
utilização. 
(SGD 19.505/18) 

 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
Foi apreciado o seguinte: 

1. Operações de Loteamento – loteamento urbano – aprovação do projeto das obras de 
urbanização – condições do alvará – Lagoa de Albufeira – José Carlos Trindade – 
retificação de parte da deliberação de 22.Agosto.2018, no que respeita ao valor das taxas 
urbanísticas 
(41/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

PESSOAL 

1. Mobilidade intercarreiras – consolidação – Fernanda Botinas  
(SGD 15.681/18) - Presidente - Recursos Humanos) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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2. Mobilidade intercarreiras – consolidação – Florbela Severo  
(SGD 15.703/18) - Presidente - Recursos Humanos) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

3. Mobilidade intercarreiras – consolidação – Maria Helena Cordeiro 
(SGD 15.705/18) - Presidente - Recursos Humanos) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

4. Mobilidade intercarreiras – consolidação – José Acácio Rosendo  
(SGD 14.027/18) - Presidente - Recursos Humanos) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
Foram tomadas mais as seguintes deliberações: 

1. Ampliação da Escola Básica N.º 2 da Quinta do Conde – prorrogação do prazo para 
apresentação das propostas – ratificação (Presidente)  
(SGD 13.871/18 - Presidente) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

2. Fornecimento de refeições em regime de confeção local e de refeições transportadas 
para os jardins-de-infância e escolas básicas do 1.º ciclo da rede pública do concelho de 
Sesimbra – gestor do contrato – nomeação – reltório final – minuta – aprovação  
(SGD 14.141/18 - Presidente - Finanças e Património) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

3. Transferência de competências da Administração Central no ano de 2019 – não 
aceitação – envio à Assembleia Municipal  
(SGD 13.949/18 - Presidente) 
Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente, da 
Vice-Presidente e dos Vereadores Eng.º Sérgio Marcelino e Francisco Luís,  e com 
a abstenção dos Vereadores Dr. Américo Gegaloto e Dr. Carlos Silva, que 
produziram declaração de voto.  
 
 
 

4. Provas Desportivas de Setembro e Outubro de 2018 – regata de aiolas e travessia da 
baia – normas de participação  – aprovação  
(SGD 13.983/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. Piscina de Sesimbra – preços’2018 – aprovação – retificação da deliberação de 
6.Junho.2018 
(SGD 14.013/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS – PELOUROS DA JUVENTUDE E DO 
TURISMO 
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 

• Do Gabinete de Projetos, Gestão e Fiscalização de Obras, a dar conta que relativamente à 
empreitada da obra “Pavimentação da Estrada dos Murtinhais na Lagoa de Albufeira”, 
existem condições para se proceder à 5.ª fase da liberação da caução. (SGD 13.780/18). 
• Do Gabinete Municipal da Juventude a dar conta do Relatório do projeto “Férias Jovem 
- Brincar Sesimbra’2018”. (SGD 13.892/18). 
• Do Gabinete do Turismo a remeter o Relatório de Inquéritos de Satisfação sobre o 

Campeonato Europeu de Vela 2018. (SGD 12.410/18) 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE 
A Câmara tomou conhecimento dos: 

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 23 de Agosto de 2018. 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE FINANÇAS E 
PATRIMÓNIO 
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 

 Da Unidade de Contabilidade a enviar a 16.ª alteração ao Orçamento e a 14.ª alteração 
às GOP’s’2018, documentos aprovados pelo respetivo Vereador  
(SGD 13.729/18) 

 Da Unidade de Contabilidade a enviar a 17.ª alteração ao Orçamento e a 15.ª alteração 
às GOP’s’2018, documentos aprovados pelo respetivo Vereador  
(SGD 13.855/18) 

 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO  
  Encerrada a ordem de trabalhos, foi aberto o período de intervenção ao público, não tendo 

havido qualquer tipo de pedido de esclarecimento.  
 

 


