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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
 REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018 

 
Pelas 10,50 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião tendo, antes da 
Câmara Municipal começado a tratar dos assuntos constantes da Ordem do Dia, 
apresentado justificação pelo facto da mesma se ter iniciado um pouco mais tarde 
do horário estabelecido (10,00 horas), em virtude da inauguração da Sala 
Multideficiências na Escola Básica de Sesimbra.      

 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
 

EXPEDIENTE 

A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondência: 

1. Email da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o relatório da Auditoria 
Externa aos seus serviços, realizada pela APCER, no passado dia 28 de Setembro. 
(SGD 39.599/18) 

 
 
 

2. Email da Assembleia de Freguesia de Santiago a remeter o teor da Saudação 
apresentada pelo MSU-Movimento Sesimbra Unida, subordinada ao tema “Concelho 
de Sesimbra Campeão Nacional de Futebol de Praia”, aprovada, por unanimidade, 
na sessão ordinária, realizada no dia 25 de Setembro último. 
(SGD 38.987/18) 

 
 
 

3. Email da Assembleia de Freguesia do Castelo a remeter o teor do documento por si 
aprovado, por maioria, a 12 de Setembro de 2018, sobre “Transferência de 
Competências da Administração Central no ano de 2019”, enviado no dia seguinte à 
DGAL, por via eletrónica e por via postal. 
(SGD 38.619/18) 

 
 
 

4. Email da AMARSUL-Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA a remeter o 
teor da resposta enviada à ERSAR-Entidade Reguladora dos Serviços de Água e 
Resíduos sobre o “Projeto de decisão sobre os proveitos permitidos totais e tarifas 
reguladas para o período regulatório 2019-2021”. 
(SGD 38.889/18) 

 
 
 

5. Ofício da FENPROF-Federação Nacional dos Professores apelando a todas as 
Câmaras e Assembleias Municipais que decidam não assumir as competências de 
que o governo pretende descartar-se ou retirar às escolas, reduzindo, ainda mais 
a sua já parca autonomia, salvaguardando a responsabilização do Estado por uma 
educação pública de qualidade para todos. 
(SGD 36.668/18) 
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6. Email do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a remeter o teor da 
resposta à pergunta por si formulada ao Ministério da Administração Interna, a respeito 
das Forças de Segurança no Distrito de Setúbal. 
(SGD 38.889/18) 
 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

Foi apreciado o seguinte: 

1. Viabilidade de construção de moradia e piscina – pedido de informação prévia – 
informação favorável – Serra da Azoia – Adélia Santos e Jorge dos Santos 
(43/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 

2. AUGI 22 da Lagoa de Albufeira – receção definitiva – rede viária e sinalização, água e 
águas residuais, infraestruturas elétricas, ITUR e toponímia – Comissão Conjunta da 
AUGI 22 
(15.716/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação: Não apreciado. 
 
 

PESSOAL 

1. Processo disciplinar – sanção – aplicação – Mariline Gomes 
(SGD 15.857/18 - Presidente – Administração Geral) 
Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade. 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

Foram tomadas mais as seguintes deliberações: 

1. Atas das reuniões ordinárias realizadas nos dias 06 e 20 de Junho de 2018 – aprovação 
(SGD 115.801/18 - Presidente) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 

2. Construção e Gestão de um Troço da EN 379 – celebração de acordo entre o Município 
e a Infraestruturas de Portugal – minuta – aprovação  
(SGD    /18 - Presidente) 
Deliberação: Não apreciado.  
 
 

3. GIP-Gabinete de Inserção Profissional de Sesimbra – candidatura – renovação 
(SGD 15.678/18 - Vice-Presidente - Ação Social) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 

4. Projeto “More Swimming Moments” – duas cadeiras de rodas “buggies MMM” afetas à 
Praia do Ouro – praia acessível a crianças com dificuldades motoras – protocolo de 
cooperação entre o Município de Sesimbra e a Associação More Moving Moments – 
minuta – aprovação  
(SGD 15.732/18 - Presidente - Turismo) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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5. Obra de reabilitação do telhado – habitação sita na Avenida José Carlos Ezequiel, n.º 
19 – Alfarim – reunião de 04.Julho.2018 – candidatura no âmbito do RMARH – subsídio 
– Maria José Marquês  
(SGD 15.643/18 - Vice-Presidente - Ação Social) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 

6. Associação Dojo Ko Tora Nin – contratação de técnicos – regulamento municipal de 
apoio financeiro ao associativismo desportivo – modalidade de budo – subsídio mensal  
(SGD 15.327/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 

7. Casa do Benfica da Quinta do Conde – contratação de técnicos – regulamento 
municipal de apoio financeiro ao associativismo desportivo – modalidades de futsal e 
karaté – subsídio mensal  
(SGD 15.322/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 

8. Clube de Basquetebol da Escola Secundária de Sampaio – contratação de técnicos – 
regulamento municipal de apoio financeiro ao associativismo desportivo – modalidade 
de basquetebol – subsídio mensal  
(SGD 15.236/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 

9. Clube Escola de Ténis de Sesimbra – contratação de técnicos – regulamento municipal 
de apoio financeiro ao associativismo desportivo – modalidade de ténis – subsídio 
mensal  
(SGD 15.325/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 

10. Grupo Desportivo União da Azoia – contratação de técnicos – regulamento municipal de 
apoio financeiro ao associativismo desportivo – modalidade de orientação – subsídio 
mensal  
(SGD 14.873/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 

11. Carnaval de Verão’2018 – escolas de samba e grupos de axé – subsídios eventuais  
(SGD 11.570/18 - Vice-Presidente - Cultura) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 

12. ABAS-Associação de Beneficência Amizade e Solidariedade – aquisição de viatura – 
subsídio eventual – retificação da deliberação de 18.Julho.2018  
(SGD 15.571/18 - Vice-Presidente - Ação Social) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

13. Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra – aquisição de viatura – subsídio eventual 
(SGD 13.062/18 - Vice-Presidente - Ação Social) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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14. Grupo Recreativo Escola de Samba Bota no Rego – Megasamba’2018 – encontro de 
baterias – subsídio eventual   
(SGD 12.440/18 - Vice-Presidente - Cultura) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 

15. Grupo Recreativo Escola de Samba Bota no Rego – aquisição de um fagote e palhetas 
para a academia de música – subsídio eventual  
(SGD 14.485/18 - Vice-Presidente - Cultura) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 

16. Liga dos Amigos de Sesimbra – atualização de software do parque informático 1.ª fase 
– aquisição de material informático – subsídio eventual   
(SGD 11.487/18 - Vice-Presidente - Cultura) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

17. Grupo Desportivo União da Azoia – 6.º Trail do Cabo Espichel – organização – 
regulamento municipal de apoio financeiro ao associativismo desportivo – subsídio 
eventual   
(SGD 15.215/18 - Vice-Presidente - Cultura) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 

18. Associação de Futebol de Setúbal – torneios de futebol de praia – Nacional e Elite – 
subsídio eventual  
(SGD 15.480/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 

19. Atribuição de Distinções e Condecorações Municipais – medalha de mérito municipal 
grau prata – Grupo Desportivo de Alfarim – campeão nacional de futebol de praia 
(atletas, dirigentes, técnicos e staff) e medalha de mérito municipal grau bronze – Grupo 
Desportivo de Sesimbra – vice campeão nacional de futebol de praia (atletas, dirigentes, 
técnicos e staff) – subida à Divisão de Elite 
(SGD 15.926/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade.  
 
 

 
INFORMAÇÕES DECISÕES DO PRESIDENTE, POR MOTIVO DE FÉRIAS DA VICE-
PRESIDENTE 
A Câmara tomou conhecimento dos: 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 17 de Setembro de 2019 (zonas 5 

e1). 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE 
A Câmara tomou conhecimento dos: 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 07, 12, 13 e 26 de Setembro de 

2018 (zonas 5, 3 e1). 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 11 e 27 de Setembro de 2018  
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INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 

 Do Gabinete de Projetos, Gestão e Fiscalização de Obras a dar conta da 4.ª liberação 
da caução respeitante à empreitada da obra de “Saneamento da Freguesia do 
Castelo – execução das redes de drenagem do concelho de Sesimbra – lote 
nascente 1.ª fase – zona C Cotovia/Faúlha, zona D Pedreiras/Maçã, zona E 
Sampaio/Maçã e zona F Quintola da Maçã”. (SGD 15.134/18) 

 Do Gabinete de Projetos, Gestão e Fiscalização de Obras a dar conta da 4.ª liberação 
da caução respeitante à empreitada da obra de “Saneamento da Freguesia do 
Castelo – rede de coletores do Zambujal – 3.ª fase”. (SGD 15.435/18) 

 Do Gabinete de Turismo, Economia Local e Pescas/Turismo a dar conta do relatório 
geral do Projeto All and One, que decorreu de 3 de Julho a 31 de Agosto de 2018, 
na Praia do Ouro. (SGD 15.494/18) 

 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE FINANÇAS E 
PATRIMÓNIO 
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 
• Da Unidade de Contabilidade a enviar a 18.ª alteração ao Orçamento e a 16.ª alteração 

às GOP’s’2018, documentos aprovados pelo respetivo Vereador  
(SGD 15.001/18) 

• Da Unidade de Contabilidade a enviar a 19.ª alteração ao Orçamento e a 17.ª alteração 
às GOP’s’2018, documentos aprovados pelo respetivo Vereador  
(SGD 15.253 /18) 
 
 

 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO  

Encerrada a ordem de trabalhos, foi aberto o período de intervenção ao público: 
 
● Tendo usado da palavra a Senhora D. Anabela Rocha para, antes de formular as 

questões constantes do documento que passou a ler, e que mais adiante se passa a 
transcrever, protestar pelo facto da presente reunião ter começado à hora marcada: 

 
“1) Quando pensa o executivo cumprir a lei e anexar às actas das reuniões de Câmara os 

documentos que possibilitam analisar a legalidade de cada deliberação, como por 
exemplo planos e estudos, protocolos e caracterização dos loteamentos? 

 
 

2) Quando pensa o executivo fazer cumprir a lei e exigir que a Assembleia Municipal e 

as Juntas de Freguesia publiquem on line as actas das respectivas assembleias? 
 
 

3) Quando pensa o executivo produzir uma avaliação da execução do PULA? Porque 
razão não é público o estado em que se encontra o processo de legalização de cada 
AUGI do PULA e a totalidade dos respectivos documentos aprovados? Para quando 
o estudo de integração paisagística da zona central da Ribeira da Sachola, prometido 
para 2015 e que seria a base da transformação dessa zona no espaço verde central 
da Lagoa e numa ponte entre a Sachola e os Murtinhais? 
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4) Está concluído o Plano de Gestão Florestal que o PROF AML exigia feito em 2009?  
 
 

5) A que se destinam concretamente os 1,2 milhões de euros recentemente 
conseguidos em empréstimo, anunciados para equipamento circulante? Como foi 
aplicado o empréstimo para o mesmo fim de 735 mil euros disponível em 2016? O 
recente processo de transporte em zonas pouco povoadas destina-se a reforçar as 
carreiras ou a avaliar um possível fecho/redução? Quando pensa a Câmara ter 
algumas carreiras de transporte público próprias que de facto respondam às 
necessidades da população com tarifários mais adequados?”  

 
 

 O Senhor Presidente disse ter registado o protesto da Senhora D. Anabela Rocha. 
Quanto à primeira questão, o Senhor Presidente esclareceu que a legislação não 
obriga anexar nenhum documento às atas das reuniões publicadas, não conhece 
nenhuma Autarquia que o faça, e o que a lei determina no n.º 1 do art.º 57.º da lei n.º 
75/2013, de 12 de Setembro: “De cada sessão ou reunião é lavrada ata, a qual contém 
um resumo do que essencial nela se tiver passado, indicando, designadamente, a data 
e o local da sessão ou reunião, os membros presentes e ausentes, os assuntos 
apreciados, as decisões e deliberações tomadas e a forma e o resultado das 
respetivas votações e, bem assim, o facto de a ata ter sido lida e aprovada. (…)”. Para 
além do que já havia referido, existem matérias que a coberto da Lei de Proteção de 
Dados não podem ser divulgados, como foi o caso do Processo Disciplinar hoje 
apreciado.   
Depois, e no que toca à questão imediatamente a seguir, o Senhor Presidente 
esclareceu que essa questão deve ser colocada junto dos respetivos Órgãos 
Autárquicos. 
No que respeita à questão formulada no ponto 3), o Senhor Presidente esclareceu 
que o PULA define o que o Plano de Urbanização e o que ali é definido é em termos 
de território e não em definição de equipamentos, deste modo, se o Ministério da tutela 
não pretender levar a efeito a instalação de um Centro de Saúde, não é à Câmara 
Municipal que compete levar a efeito tal decisão.  
Sobre a gestão do Perímetro Florestal da Amieira, o Senhor Presidente referiu que só 
10% é propriedade do Município e que a restante é propriedade do Estado Português, 
no entanto, e porque a propriedade se encontra registada num único artigo, a Câmara 
Municipal não consegue identificar a sua parcela. 
Sobre a questão do equipamento circulante, o Senhor Presidente esclareceu que o 
mesmo se trata de viaturas pesadas para reforço da frota do Município.  
De seguida e sobre transportes públicos, o Senhor Presidente informou que no 
concelho de Sesimbra é competência e gestão da empresa transportadora (TST). Na 
sequência da referida matéria, o Senhor Presidente referiu que no próximo ano vai 
ser implementado na Área Metropolitana de Lisboa e do Porto, um passe único de 
transporte, comum a todos os modos e a todos os operadores públicos e privados, de 
valor bastante inferior ao atual. 
 

 Sobre a Gestão de Combustível o Vereador Francisco Luís, esclareceu que o 
Município de Sesimbra não pode intervir mais na Lagoa de Albufeira, porque o Estado 
Português não o permite. A Câmara Municipal para a zona da Lagoa de Albufeira e da 
Mata da Amieira, se o Estado Português o permitisse, teria soluções muito mais 
amigas do Ambiente do que as que hoje existem.    

 
  
 O Vereador Eng.º Sérgio Marcelino referiu que em termos de transportes e 

mobilidade Portugal esteve durante muito tempo estagnado, sendo o Município de 
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Sesimbra um dos mais prejudicados. Quanto ao novo modelo, já referido pelo Senhor 
Presidente, disse que ainda faltava acertar alguns pormenores, nomeadamente, o 
caso dos descontos.  

       


