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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
A REALIZAR NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022 

 
ORDEM DE TRABALHOS 

 
 

I.PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

EXPEDIENTE 

1. Ofício do Senhor Secretário de Estado da Saúde, ao assinalar o dia de 2 de março, 
data desde que foi identificado o primeiro caso de Covid-19 em Portugal, a 
agradecer o incansável esforço das autarquias na resposta às necessidades de 
saúde que surgiram no decorrer desta pandemia, em estreita colaboração 
intersectorial e interinstitucional, respetivamente com a Proteção Civil, 
autoridades de saúde, segurança social e forças de segurança, nas várias 
dimensões nacional, regional e local. 
Contudo, porque a pandemia ainda não havia acabado, continua a contar com o 
empenho e disponibilidade de todos para fazer deste país mais, justo, mais 
fraterno, que não deixa ninguém para trás. 
(GAP) 

 
 
 
2. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua primeira reunião da 

sessão ordinária de fevereiro de 2021, realizada no dia 25, ter deliberado, conforme o 
disposto no n.º 1 do artigo 2.º da Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto, aprovar, 
por maioria, com 23 votos a favor (10 CDU, 8 PS, 2 CHEGA, 2 PPD/PSD e 1 MSU) e 
uma abstenção do BE, a “Estratégia Local de Habitação do Município de 
Sesimbra”. 
(GAP) 
 
 
 

3. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua primeira reunião da 
sessão ordinária de fevereiro de 2021, realizada no dia 25, ter deliberado, por 
unanimidade, aprovar a seguinte alteração à composição das suas Comissões: 
- Comissão de Planeamento, Ordenamento do Território e Ambiente (Comissão 2):  

- Composta por 8 elementos: 2 elementos da CDU; 2 elementos do PS; 2 elementos do 

PPD/PSD, 1 elemento do BE e 1 elemento do MSU; 

- Comissão Sociocultural (Comissão 3): 

- Composta por 8 elementos: 2 elementos da CDU; 2 elementos do PS; 1 elementos do 

CHEGA; 1 elemento do PPD/PSD, 1 elemento do BE e 1 elemento do MSU;  

- Comissão de Desenvolvimento Económico (Comissão 4): 

- Composta por 9 elementos: 2 elementos da CDU; 2 elementos do PS; 1 elemento do 

CHEGA; 2 elementos do PPD/PSD, 1 elemento do BE e 1 elemento do MSU; 

- Comissão de Administração e Finanças Autárquicas (Comissão 5): 

- Composta por 8 elementos: 2 elementos da CDU; 2 elementos do PS; 1 elemento do 

CHEGA, 2 elementos do PPD/PSD e 1 elemento do MSU. 

Mais informa, que a Comissão de Líderes dos Grupos Municipais, atento o n.º 1 do artigo 

64.º também mereceu alteração na sua constituição. 

Aproveita, também, para anexar quadro atualizado com a identificação dos elementos 

efetivos que compõem as Comissões. 

(GAP) 
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4. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter, os documentos que mais 
adiante se passam a identificar, aprovados na sua primeira reunião da sessão 
ordinária de fevereiro de 2021, realizada no dia 25, no “Período de Antes da Ordem do 
Dia”: 
- Voto de Pesar - Falecimento de Fernando Ferreira Teodoro – aprovado, por 

unanimidade; 

- Voto de Pesar – Falecimento de Jaime Serra - aprovado, por unanimidade; 

- Voto de Pesar – Falecimento de Alfredo Lopes Fernandes – aprovado, por 

unanimidade; 

- Saudação - Dia Internacional da Mulher – aprovada, por unanimidade e 

aclamação; 

- Moção - Pela Condenação do Ataque Militar da Rússia à Ucrânia – aprovada, por 

maioria. 

(GAP) 
 
 

5. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o texto da Recomendação a 
esta Câmara Municipal a respeito dos “Meios necessários para que a Assembleia 
Municipal de sesimbra tenha um Website Autónomo”, aprovada, por maioria, na 
sua primeira reunião da sessão ordinária de fevereiro de 2021, realizada no dia 25. 
(GAP) 

     ► É proposto que a Câmara Municipal tome conhecimento e delibere apreciar o 
assunto em articulação com a Assembleia Municipal. 

     Deliberação: 
 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – DECISÕES  
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 03 e 10 de fevereiro de 2022. 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 17 de fevereiro de 2022 (zona 2). 
 
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – OUTRAS – PELOURO DA EDUCAÇÃO  
• Da Divisão de Educação a remeter o relatório de atividades da “ESCOLA AZUL”, 

referente ao ano letivo 2020’2021, o qual vem acompanhado por um relatório 
relativo à participação das escolas do concelho de Sesimbra que integram este 
programa educativo. 

 
 
 
INFORMAÇÕES – VEREADORA DO PELOURO DO TURISMO – OUTRAS 
• Do Gabinete de Turismo a remeter o resumo dos resultados de avaliação da 1.ª Edição 

do Programa Atlantis, que tem como principal objetivo promover a Literacia do Oceano, 
despertar e enraizar a responsabilidade ambiental e descobrir novas competências 
pessoais entre jovens.  

• Do Gabinete de Turismo a remeter o relatório do Movimento de Turistas no Posto de 
Atendimento do Concelho, referente ao 3.º trimestre de 2021. 

 
 
 



09.março.22 

 
 

 3 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 
• Do Serviço de Contabilidade a enviar a 3.ª alteração/permutativa ao Orçamento 2022 e 

3.ª alteração/modificativa às GOP’s - ano de 2022 e ano de 2023, documentos 
aprovados pelo respetivo Vereador. 
 
 
 

II.PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Viabilidade para instalação/construção de unidade de pequena produção de energia 
elétrica – informação prévia n.º 26/2020 – informação favorável – Pinhal da Aiana – RP 
Global, SA  
(Presidente - Planeamento e Gestão Urbanística) 
Reqt.º 38.990/2020 – IP n.º 26/2020 

Trata o presente de um pedido de Informação Prévia para viabilidade de 
Instalação/Construção de UPP - Unidade de Pequena Produção de Energia 
Elétrica a partir de fonte renovável (solar), em propriedade denominada de Pinhal 
de Aiana, descrita na CRP sob o n.º 5360/Castelo e inscrito na matriz predial  rústica 
sob o artigo 1 da secção M, com a área de 43,65ha. 
 
Pretende o requerente que esta UPP se enquadre no regime de produção 

descentralizada prevista no Decreto-Lei n.º 177/2006, de 23 de agosto, na redação que 

lhe foi introduzida pelo Decreto-Lei n.º 76/2019, de 3 de junho, que prevê um 

procedimento simplificado, sujeito apenas a registo prévio em plataforma eletrónica para 

obtenção de Certificado de Exploração e Inspeção obrigatória, cuja entidade gestora do 

procedimento é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), ao abrigo do referido 

Diploma Legal. Conforme previsto no n.º 2 do artigo 7.º A do Decreto-Lei 76/2019, de 3 

de junho, a DGEG exerce as competências de entidade licenciadora, proferindo todas 

as decisões relativas à instrução e condução dos procedimentos de atribuição, 

alteração, transmissão, extinção das licenças e autorizações previstas no presente 

decreto-lei que não estejam expressamente reservadas ao membro do Governo 

responsável pela área da energia, a autarquia apenas tem competência para licenciar a 

fixação dos painéis ao solo e as edificações de apoio à Central. 

Em 1 de fevereiro de 2022 a DGEG emitiu parecer, citando “…nada tem esta Direção 

Geral a objetar à construção das 8 unidades de pequena produção nas condições da 

planta de implantação submetida…”. 
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ENQUADRAMENTO FACE AOS IGT´S 

 
Face ao Plano Diretor Municipal, a propriedade em causa encontra-se na Unidade Operativa de 

Santana – UOPG 4, abrangida por Esp. Agrícola/Florestal, cujos condicionalismos são conforme 

previstos no Artigo 44.º do Regulamento do Plano. 

 

A propriedade não se encontra abrangida por áreas de RAN, REN, ou outras servidões 

e restrições de utilidade pública, nomeadamente o Plano Intermunicipal de Defesa da 

Floresta. 

Não se encontra abrangida por área de Rede Natura 2000. 

 

O PDM de Sesimbra, publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/98, de 

2 de fevereiro, não contempla explicitamente a possibilidade de instalação de 

infraestruturas para a produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis, uma 

vez que à data da sua publicação esta possibilidade era ainda inalcançável. No entanto, 
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sabemos hoje que estas infraestruturas energéticas são fundamentais e estratégicas 

nos processos de crescimento e desenvolvimento dos municípios, estando associadas 

a uma imagem de preocupação ambiental de obtenção de energia por uma fonte 

renovável, limpa e endógena. 

 

CONCLUSÃO 
 
Pelo exposto, no que respeita à localização, considerando que, se entende não serem 

desrespeitados os condicionalismos previstos em PDM, propõe-se que seja emitido 

parecer favorável, condicionado a que na fase subsequente, a de licenciamento, seja 

avaliada a possibilidade do traçado de ligação da linha à subestação ser ou não 

subterrâneo nas vias do domínio público. 

Assim, considerando o parecer técnico acima exposto,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere emitir parecer favorável à 
pretensão do requerente, nos termos da proposta do Senhor Presidente. 

Deliberação:  
 
 
 

2. Viabilidade para instalação/construção de unidade de pequena produção de energia 
elétrica – informação prévia n.º 27/2020 – informação favorável – Pinhal da Aiana – RP 
Global, SA  
(Presidente - Planeamento e Gestão Urbanística) 
Reqt.º 39.003/20 – IP n.º 27/20 

Assim, considerando o parecer técnico acima exposto,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere emitir parecer favorável à 
pretensão do requerente, nos termos da proposta do Senhor Presidente. 

Deliberação:  
 
 
 
 

3. Viabilidade para instalação/construção de unidade de pequena produção de energia 
elétrica – informação prévia n.º 28/2020 – informação favorável – Pinhal de Aiana – RP 
Global, SA  
(Presidente - Planeamento e Gestão Urbanística) 
Reqt.º 38.994/20 – IP n.º 28/20 

Assim, considerando o parecer técnico acima exposto,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere emitir parecer favorável à 
pretensão do requerente, nos termos da proposta do Senhor Presidente. 

Deliberação:  
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4. Viabilidade para instalação/construção de unidade de pequena produção de energia  
elétrica – informação prévia n.º 29/2020 – informação favorável – Pinhal da Aiana – RP 
Global, SA  
(Presidente - Planeamento e Gestão Urbanística) 
Reqt.º 38.988/20 – IP n.º 29/20 

Assim, considerando o parecer técnico acima exposto,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere emitir parecer favorável à 
pretensão do requerente, nos termos da proposta do Senhor Presidente. 

Deliberação:  
 
 
 

5. Viabilidade para instalação/construção de unidade de pequena produção de energia 
elétrica – informação prévia n.º 30/2020 – informação favorável – Pinhal da Aiana – RP 
Global, SA  
(Presidente - Planeamento e Gestão Urbanística) 
Reqt.º 38.992/20 – IP n.º 3020 

Assim, considerando o parecer técnico acima exposto,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere emitir parecer favorável à 
pretensão do requerente, nos termos da proposta do Senhor Presidente. 

Deliberação:  
 
 
 

6. Viabilidade para instalação/construção de unidade de pequena produção de energia 
elétrica – informação prévia n.º 31/2020 – informação favorável – Pinhal da Aiana – RP 
Global, SA  
(Presidente - Planeamento e Gestão Urbanística) 
Reqt.º 38.998/20 – IP n.º 31/20 

Assim, considerando o parecer técnico acima exposto,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere emitir parecer favorável à 
pretensão do requerente, nos termos da proposta do Senhor Presidente. 

Deliberação:  
 
 
 

7. Viabilidade para instalação/construção de unidade de pequena produção de energia 
elétrica – informação prévia n.º 32/2020 – informação favorável – Pinhal da Aiana – RP 
Global, SA  
(Presidente - Planeamento e Gestão Urbanística) 
Reqt.º 38.996/20 – IP n.º 32/20 

Assim, considerando o parecer técnico acima exposto,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere emitir parecer favorável à 
pretensão do requerente, nos termos da proposta do Senhor Presidente. 

Deliberação:  
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8. Viabilidade para instalação de central fotovoltaica – informação prévia n.º 33/2020 – 
informação favorável – Pinhal da Aiana – RP Global, SA  
(Presidente - Planeamento e Gestão Urbanística) 
Reqt.º 39.000/20 – IP n.º 33/20 

Assim, considerando o parecer técnico acima exposto,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere emitir parecer favorável à 
pretensão do requerente, nos termos da proposta do Senhor Presidente. 

Deliberação:  
 
 

9. Obras novas – construção, instalação e financiamento de apartamentos turístico de 4* - 
novo licenciamento – arquitetura – Casalão de Santana – Soma Invisível Unipessoal, 
Ld.ª 
(Presidente - Planeamento e Gestão Urbanística) 
Reqt.º 12.824/19 – Proc.º n.º 122/08 

Trata o presente de um pedido de Licenciamento para construção de 
Empreendimento Turístico/Estabelecimento Hoteleiro na tipologia de Hotel-
Apartamentos, pretendendo a classificação de 4*, a construir em prédio sito em 
Casalão de Santana, inscrito na matriz predial urbana sob o n.º 19692; e descrito 
na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 13669/Castelo, cuja proprietária é 
SOMA INVISIVEL UNIPESSOAL, LDA. 

 

O Pedido de Licenciamento encontra-se instruído de acordo com o artigo 18.º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – RJUE. Tratando-se de uma Obra 
de Construção. 
É igualmente aplicável o Regime Jurídico dos Empreendimentos Turísticos 
(RJET), na sua atual redação, republicado no Decreto-lei nº 80/2017 de 30 de 
junho.  
Tem como antecedente um pedido de Licenciamento para construção de 
Empreendimento Turístico, cuja arquitetura foi aprovada por Deliberação da 
Câmara na sua reunião de 22/01/2010 e Deliberação Final em 15/02/2012, 
entretanto caducado. 
A proposta não se encontra sujeita a Avaliação de Impacto Ambiental uma vez 
que propõe um número inferior a 300 camas (caso geral), conforme Anexo II do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação. 
Face à inexistência de previsão prevista em PDM no que respeita às áreas de 
cedência, devem ser atendidos os valores previstos na Portaria 216-B/2018 de 3 
de março, considerando os valores previstos para serviços.  
Pelo exposto, na sequência do parecer técnico com o qual se concorda, 
verificando-se serem respeitados os condicionalismos previstos no PDM, bem 
como o respeito pelas restrições de utilidade pública,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere aprovar o projeto de arquitetura 
condicionado a: 
1. A rede viária interna deve contemplar a existência de uma bolsa de retorno na 
estrema poente, uma vez que a previsão de desenvolvimento da proposta para a 
propriedade adjacente não é para já expectável; 
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2. Parecer favorável do Turismo de Portugal, IP, quanto à dispensa de 
requisitos, nomeadamente, a inexistência de restaurante, lavandaria e 
engomadoria, bem como a distinção entre o acesso de utentes e serviços; 
3. Parecer favorável da ANPC; 
Parâmetros do licenciamento a considerar: 
• Empreendimento Turístico/Estabelecimento Hoteleiro na tipologia de Hotel-
Apartamento; 
• Categoria pretendida – 4*; 
• Unidades de alojamento – 28; 
• Número de camas – 56; 
• Estacionamento privado – 30 lugares; 
• STP total 2 645.20m2;  
• Índice de construção – 0.19;  
• Volumetria – 2 pisos; 
• Valor a considerar para efeitos de ausência de cedências para espaços verdes 

e equipamento – 1 404.95m2 

Deliberação:  
 
 
 

10. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 07/98 – lotes 
18 e 19 – Charneca da Cotovia – Construções R.M.R.C Unipessoal, Ld.ª - indeferimento 
(Presidente - Planeamento e Gestão Urbanística) 
Reqt.º 24.693/21- Proc.º n.º 13/94 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, nos termos da alínea a) do n.º 1 do 
art.º 24.º do RJUE, indeferir a pretensão da requerente, uma vez que a área total 
de ampliação proposta é de 53,56 m2, ultrapassando o diferencial (19 m2) existente 
entre a área de construção total do loteamento e a STP total permitida pelo PDM.  

Deliberação:  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1. Contratação de um empréstimo a curto prazo até ao montante de 2 milhões de euros – 
análise de propostas – relatório – aprovação – envio à Assembleia Municipal 
(Presidente) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, o seguinte: 
 - aprovar a contratação do empréstimo bancário de curto prazo, até 2 milhões de 
Euros, junto da Caixa Geral de Depósitos, SA, nas condições constantes do 
relatório de análise de propostas, cuja taxa de juro é de 0,05% ao ano, a qual 
corresponde a Euribor a 12 meses acrescido de um spread de  0,05%. 
 - após aprovação das condições contratuais do aludido financiamento, deverá o 
processo ser remetido para a Assembleia Municipal, nos termos, do nº. 5, do art.º 
49.º da Lei nº. 73/2013, de 3 de setembro. 

Deliberação:  
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2. Pavimentações nas AUGIS de Casal do Sapo e Courelas da Brava – receção provisória 
– aprovação 
(Presidente) 
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, aprovar o auto de receção 

provisória total da empreitada “Pavimentações nas AUGIS de Casal do Sapo e 
Courela d Brava”, nos termos dos artigos 394.º e 395.º do CCP, adjudicada à firma 

Canana & Filhos – Empreiteiros, Lda. 

Deliberação:  
 
 

3. Aquisição dos lotes 724 e 761, sito na Rua José Relvas e Rua Ana Castro Osório, no 
Conde 2, respetivamente, ambas com a área de 322,50 m2 cada, destinados a zona 
verde e arruamento para integração no domínio privado municipal – Herdeiros de Jorge 
Francisco Peixeiro  
(Vereador - Gestão do Património e Aprovisionamento)  
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das suas competências 
e nos termos do n.º 3 do art.º 26.º do Regulamento do Plano de Urbanização da 
Quinta do Conde, adquirir, para integração no domínio privado municipal, os lotes 
724 e 761, destinados a zona verde e arruamento, com a área de 322,50 m2/cada, 
sitos na Rua José Relvas e Rua Ana Castro Osório no Conde II, Quinta do Conde, 
inscritos na matriz sob os artigos 7859 e 6474 e descritos na Conservatória dos 
Registos, Civil, Predial, Comercial e Automóveis de Sesimbra sob os n.ºs 9620 e 
9621da freguesia da Quinta do Conde, respetivamente, pelo preço de € 8.020,57 por 
cada lote, perfazendo o total de € 16.041,15. 

Deliberação:  
 
 

4. Aquisição do lote 1315, sito na Rua José Afonso, no Conde 1, com a área de 315 m2, 
destinado a zona de equipamento escolar para integração no domínio privado municipal 
– Alice Duarte, Fernando Duarte e Mário Rui Duarte  
(Vereador - Gestão do Património e Aprovisionamento)  
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das suas competências 
e nos termos do n.º 3 do art.º 26.º do Regulamento do Plano de Urbanização da 
Quinta do Conde, adquirir, para integração no domínio privado municipal, o lote 
1315, com a área de 315,00 m2, sito na Rua José Afonso, no Conde I e destinado a 
zona de equipamento escolar, inscrito na matriz sob o artigo 18043 e descrito na 
Conservatória dos Registos, Civil, Predial, Comercial e Automóveis de Sesimbra sob o n.º 

9324 da freguesia da Quinta do Conde, pelo preço de € 7.834,05. 

Deliberação:  
 
 

5. Candidatura ao COMPETE2020 no âmbito do FEDER – “Corredor Ecológico da Quinta 
do Conde – Requalificação de Zonas Verdes de Uso Público” – submissão – aprovação 
– ratificação (Presidente) 
(Presidente) 
►É proposto que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho do Senhor 
Presidente de dia 25/02/2022, que autorizou o envio da Candidatura em causa ao 
Aviso n.º 11/REACT-EU/2021 - Apoio à Transição Climática - Intervenções de 
Resiliência dos territórios face ao risco - (Re)arborização de espaços verdes e 
criação de ilhas-sombra em meio urbano. 

Deliberação:  
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6. Candidatura – Aviso 01/C03-i06.02/2022 do PRR. Operação Integrada Local Território 
50 Quinta do Conde. Aprovação da Estratégia de Desenvolvimento Integrado – 
submissão e celebração de acordo de parceria local – minuta – aprovação  
(Presidente) 

Considerando a informação SGD n.º 4972, de 04/03/2022, pela qual se informa que o 
processo de elaboração da candidatura e da minuta do Acordo de Parceria estão 
concluídos, e em conformidade com o Despacho do Presidente de 04/03/2022,  
►É proposto que a Câmara Municipal delibere: 
- aprovar a submissão da candidatura em causa ao Aviso 01/C03-i06.02/2022/1.ª 

Fase; 
- aprovar a minuta do acordo de pareceria local. 

Deliberação:  
 
 
 

7. Candidatura – Aviso 01/C03-i06.02/2022 do PRR. Operação Integrada Local Território 
51 Castelo. Aprovação da Estratégia de Desenvolvimento Integrado – submissão e 
celebração de acordo de parceria local – minuta – aprovação  
(Presidente) 

Considerando a informação SGD n.º 4981, de 04/03/2022, pela qual se informa 
que o processo de elaboração da candidatura e da minuta do Acordo de Parceria 
estão concluídos, e em conformidade com o Despacho do Presidente de 
04/03/2022, venho pelo presente remeter ao conhecimento do colegial desta 
Câmara a candidatura e minuta do Acordo de Parceria em apreço, propondo a 
devida validação, bem como a aprovação da decisão para a sua submissão ao 
Aviso 01/C03-i06.02/2022/1.ª Fase. 
►É proposto que a Câmara Municipal delibere: 
- aprovar a submissão da candidatura em causa Aviso 01/C03-i06.02/2022/1.ª 
Fase; 
- aprovação a minuta do acordo de parceria local.  

Deliberação:  
 
 
 

8. Associação Oceanum Liberandum – candidatura ao Programa Events – dinamização da 
maior limpeza subaquática do mundo – Sesimbra – submissão de candidatura – carta 
de interesse – subscrição   
(Vereadora - Pelouro do Turismo) 

No âmbito da candidatura da Associação Oceanum Liberandum a um apoio do Turismo 
de Portugal ao abrigo do Portugal Events – Despacho Normativo 26/2021, vem a 
associação solicitar uma carta de interesse por parte da Câmara Municipal de 
Sesimbra.  
O projeto que a Associação se propõe a dinamizar trata-se da maior limpeza 
subaquática do mundo, sendo que escolheram Sesimbra pelo facto de ser a região do 
país com maior número de Centros de Mergulho e com uma grande comunidade de 
mergulhadores que todos os fins-de-semana se deslocam até ao nosso Concelho. 
As limpezas subaquáticas são frequentes na nossa região e é uma prática comum em 
cada mergulho trazerem o lixo que lá se encontra. Esta iniciativa não pretende bater um 
record de lixo, mas sim um record de mergulhadores interessados em proteger o mar e 
reforçar a grande necessidade em salvaguardarmos este valioso ecossistema que é   de  
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extrema importância para o nosso concelho. Mais se salienta que a emissão desta carta 
de interesse não envolve a autarquia em qualquer apoio financeiro.  
Considerando o exposto anteriormente, 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere subscrever a carta de interesse 

destinada à submissão da candidatura ao programa Portugal Events por parte da 

Associação Oceanum Liberandum. 

Deliberação:  

 

 
 

9. Troço da Rua António José de Almeida a Poente da Rua Duarte Leite – Quinta do 
Conde – alteração de trânsito a título experimental – aprovação  
(Presidente) 

Considerando a informação n.º 20856/2022/UTTRV com a qual concordo, tendo em 
conta as sugestões recebidas pelos utilizadores da Rua António José de Almeida, e 
uma vez que a mesma tem aproximadamente 620 metros de comprimento, com sentido 
único Nascente/Poente com exceção de um troço intermédio de dois sentidos, não 
existindo qualquer constrangimento para se proceder à uniformização da circulação 
viária em todo o arruamento, deste modo,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere ao abrigo da alínea a) do artigo 3.º 
do Regulamento de Trânsito do Município de Sesimbra, aprovar a implementação 
a título experimental para sentido único Nascente/Poente no troço da Rua António 
José de Almeida a poente da Rua Duarte Leite, conforme respetiva planta anexo, 
uniformizando o sentido de trânsito em toda a rua e consequentemente melhorar 
a segurança na circulação rodoviário do referido arruamento.  

Deliberação:  
 
 
 
 

10. Festejos de Carnaval’2022 – corte de trânsito e proibição de estacionamento – 
aprovação – ratificação (Presidente) 
(Presidente) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, ratificar o despacho do Presidente 
de 24 de fevereiro de 2022, que autorizou o corte do trânsito ou o seu 
condicionamento, no dia 28 de fevereiro para o Concerto em Palco Móvel pela 
Tripa Associação, com início às 14:30h no Parque Augusto Pólvora, percorrendo 
várias ruas do concelho, na freguesia do Castelo e Santiago, terminando na Rua 
Prof. Dr. Fernandes Marques, nos seguintes horários: 
 - Das 7 às 19 horas - Proibido estacionar em toda a marginal e Rua Prof. Dr. 
Fernandes Marques. 
 - Das 16 às 19 horas - Trânsito cortado em toda a marginal e acessos. 

Deliberação:  
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11. Apoio à Formação na Área do Apoio ao Empresário “Normas de Higiene e Segurança 
Alimentar” – celebração de acordo de colaboração entre o Município e o Centro de 
Formação Profissional para o Artesanato (CEARTE) – minuta – aprovação   
(Vereador - Pelouro de Pescas e Ruralidades e Apoio ao Empresário) 
De acordo com a informação n.º 4205, de 22/02/2022, com a qual concordo, e nos 
termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere apoiar a formação na área do apoio 
ao empresário “Normas de Higiene e Segurança Alimentar”, tendo em vista a 
promoção do desenvolvimento local, aprovando a minuta de acordo de 
colaboração. 

Deliberação:  
 
 
 

12. Feira da Festa das Chagas’22 – normas de funcionamento e de participação – 
atribuição de locais aos feirantes – ato público de atribuição de lugares – comissão – 
nomeação – aprovação   
(Vereadora - Pelouro de Economia Local e Gestão de Equipamentos) 

Após o sucesso verificado no ano 2019 e, de acordo com orientações superiores, deverá a 
Feira da Festa das Chagas realizar-se no recinto do Terminal Rodoviário, na Av. da 

Liberdade, no período compreendido entre 22 de abril e 08 de maio. 
Após várias experiências para uma melhor arrumação do espaço, chegou-se à conclusão 

que o modelo de 2019 é o que resulta melhor, face às características físicas do local, quer, 
ainda, pelo facto de se poder aproveitar as infraestruturas existentes de eletricidade, água 

e saneamento, quer, ainda, pelo facto de, com outra disposição, não se conseguir ganhar 
espaço frente ao palco, pelo que se optou por manter o projeto do ano transato, com 
alguns ajustes que nos parecem mais adequados, ajustes estes efetuados com base no 

levantamento topográfico efetuado aquando da dinamização do evento em 2019, conforme 
planta anexa à proposta apresentada sobre o assunto.  

Relativamente aos valores a cobrar aos particulares pela ocupação dos espaços, 
manteve-se os valores da última edição, como forma de incentivar à participação no 
evento, constando os mesmos no Anexo VII das Normas de Funcionamento e 

Participação. 
À semelhança da feira de 2019 e, segundo indicações superiores, as entidades 

institucionais e/ou associações ficam isentas do pagamento dos valores referentes à 
ocupação do espaço de exposição/venda. 

A realização da feira levará à deslocação dos autocarros dos TST, pelo que se deve 
contactar esta entidade, para em conjunto delinear-se o ordenamento do estacionamento 
dos autocarros e as respetivas paragens de passageiros. 

Paralelamente, parte do espaço do terminal, concessionado à EmPark, também terá de ser 
desativado durante o período do evento. Deverá também ser levado em linha de conta que 

se torna necessária a remoção do dispensador de senhas que fica no centro do recinto, 
na zona destinada aos divertimentos.  

Em face do exposto e, aproximando-se a data da Feira da Festa das Chagas, torna-se 
necessário proceder à dinamização do processo tendente à aprovação das normas de 
funcionamento e participação no evento. 

Para esse efeito foi elaborado um conjunto de normas, em anexo, que disciplinam o 
ordenamento e funcionamento da feira bem como a atribuição de lugares, as quais devem ser 

submetidas à aprovação da Câmara Municipal. 
Uma vez que os lugares suprarreferidos são atribuídos através de ato público, sendo o mesmo 
dirigido por uma comissão, sugere-se que a mesma seja composta pelos seguintes membros, 

que mais adiante se passa a identificar.  
De acordo com a informação n.º 4876, de 03/03/2022 da UTELGE e ao abrigo:  

- da alínea ff) do n.º 1, do art.º 33.º, da Lei n. º 75/2013, de 12 de setembro; 
- do Anexo I do Decreto-Lei n. º 10/2015, de 16 de janeiro; 

- do Regulamento de Feiras e Venda Ambulante do Município de Sesimbra, 
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►É proposto que a Câmara Municipal delibere a aprovação das Normas de 
Funcionamento e Participação da Feira da Festa das Chagas 2022, bem como a 
nomeação da comissão para dirigir o ato público, com a seguinte composição: 
Presidente: Maria do Rosário Rodrigues Miguel Nunes – Dirigente Intermédia de 
3.º Grau, em regime de substituição 
1.º Vogal: Ana Cristina Emídio Antunes* - Técnica Superior 
2.º Vogal: – Paula Alexandra Viegas Ascensão Carvalho - Assistente Técnica  
1.º Suplente: – Ana Rita da Costa Polido Venâncio - Assistente Técnica 
2.º Suplente: – Ana Maria Damião Pinto - Encarregada Operacional 

*Vogal que substitui o presidente de júri nas suas faltas e impedimentos. 

Deliberação:  
 
 

13. Agrupamento de Escolas da Boa Água – Orquestra Geração da Boa Água – aquisição 
de consumíveis para os instrumentos musicais, aquisição de lanches e outras despesas 
– subsídio eventual   
(Vice-Presidente - Educação) 

A Orquestra Geração da Boa Água (OGBA) a decorrer no Agrupamento de Escolas da Boa Água, desde 
o ano letivo 2009/10, conta atualmente com 75 alunos. Este projeto que tem a sua fundamentação no 
Sistema Nacional de Orquestras Juvenis e Infantis da Venezuela, conta em Portugal com a 
responsabilidade pedagógica e artística da Associação das Orquestras Sinfónicas Juvenis. 

No concelho de Sesimbra o projeto foi introduzido ao abrigo de uma parceria protagonizada pela Área 

Metropolitana de Lisboa no triénio 2009/2012 e cofinanciado pelo QREN/POR Lisboa.  
As orquestras escolares têm como principal objetivo a iniciação da criança a um instrumento e, 

simultaneamente, a sua integração numa orquestra e ao reportório que lhe é próprio. O mérito desta 

metodologia de intervenção foi reconhecido pela União Europeia que, em outubro de 2012, distinguiu o 

Projeto Orquestras Sinfónicas Juvenis como uma boa prática para promover o incremento de recursos para 

a capacitação e desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos através da sua participação no 

processo criativo das artes. 

Atualmente, no décimo primeiro ano de execução, o funcionamento do projeto é inteiramente financiado 
pelo município de Sesimbra com o apoio do Ministério da Educação, que garante a colocação dos 

professores de música para o efeito, em parceria com a Associação das Orquestras Sinfónicas Juvenis – 
Sistema Portugal. 

Terminado o período de vigência da candidatura, tem competido à autarquia assegurar o pagamento da 
coordenação pedagógica do projeto, suportar os custos inerentes à aquisição de instrumentos musicais e 
respetivos consumíveis, bem como da sua manutenção e reparação e garantir o transporte para ensaios 
(fora do concelho), estágios e atuações. 

Uma vez que os processos de aquisição de consumíveis e aluguer de viaturas dinamizados pela 
autarquia são um pouco morosos e que por vezes não se coadunam com as necessidades do projeto 
(ensaios e atuações em público), tem vindo a ser facilitador que este tipo de procedimentos seja em 
algumas situações da responsabilidade do agrupamento de escolas da Boa Água.  

Nesta conformidade,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere a atribuição de um subsídio 
eventual ao agrupamento de escolas da Boa Água, no valor de 5.000€, de modo a 
que o mesmo possa dar continuidade à aquisição de consumíveis para os 
instrumentos musicais, possa adquirir lanches para reforço da alimentação 
durante os ensaios e apresentações públicas fora do concelho e possa também 
vir a fazer face a outras despesas decorrentes do projeto. 

Deliberação:  
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14. Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de 
Sampaio – apoio a alunos para frequência dos centros de atividades de tempos livres – 
subsídio eventual  
(Vice-Presidente - Educação) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, atribuir um subsídio eventual à 
Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de 
Sampaio, no valor de 3.850 €, para apoio às famílias e integração de crianças na 
frequência dos centros de atividades de tempos livres. 
(Foram apresentadas 7 candidaturas) 

Deliberação:  
 
 

15. Grupo Desportivo de Alfarim – regulamento municipal de apoio financeiro ao 
associativismo desportivo – centro desportivo do clube – obras de beneficiação do 
sistema elétrico – subsídio eventual e celebração de contrato programa – minuta – 
aprovação 
(Presidente - Desporto) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, no âmbito do regulamento municipal 
de apoio financeiro ao associativismo desportivo, a atribuição de um subsídio 
eventual ao Grupo Desportivo de Alfarim, no valor de 4.215,93 €, destinado à 
concretização de obras relativas ao sistema elétrico no seu centro desportivo, 
mediante a celebração de contrato programa de desenvolvimento desportivo. 

Deliberação:  
 
 
 

16. Associação de Desenvolvimento da Quinta do Conde – regulamento municipal de apoio 
financeiro ao associativismo desportivo – remodelação do campo de futebol de cinco – 
subsídio eventual e celebração de contrato programa – minuta – aprovação  
(Presidente - Desporto) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, no âmbito do regulamento municipal 
de apoio financeiro ao associativismo desportivo, a atribuição de um subsídio 
eventual à Associação de Desenvolvimento da Quinta do Conde para 
remodelação do campo de futebol de cinco, no valor de 19.380,25 €, mediante a 
celebração de contrato programa de desenvolvimento desportivo. 

Deliberação:  

 
 

17. Grupo Desportivo e Cultural do Casal do Sapo – regulamento municipal de apoio 
financeiro ao associativismo desportivo – remodelação do espaço de jogo e recreio – 
subsídio eventual e celebração de contrato programa – minuta – aprovação  
(Presidente - Desporto) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, no âmbito do regulamento municipal 
de apoio financeiro ao associativismo desportivo, a atribuição de um subsídio 
eventual ao Grupo Desportivo e Cultural do Casal do Sapo para remodelação do 
espaço de jogo e recreio, no valor de 8.787,00 €, o qual será pago mediante a 
apresentação de documentos comprovativos da despesa, mediante a celebração 
de contrato programa de desenvolvimento desportivo. 

Deliberação:  
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18. Clube Naval de Sesimbra – regulamento municipal de apoio financeiro ao 
associativismo desportivo – provas de vela na Baía de Sesimbra – subsídios eventuais 
e celebração de contrato programa – minuta – aprovação  
(Presidente - Desporto) 

(…)Todas as provas, além de representarem uma promoção da qualidade da Baía de Sesimbra 

para a prática de atividades náuticas, neste caso da Vela, desde os mais jovens nos Optimist, 
até aos mais especializados, os Veleiros, também se assumem como um fator económico para a 
Restauração e Hotelaria locais, entre outros, porque além dos participantes propriamente ditos, 

há um conjunto alargado de acompanhantes (familiares e amigos) que se deslocarão para 
Sesimbra para acompanhar as provas e que permanecerão durante o evento, sendo forçados a 

consumir.(…) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, no âmbito do regulamento municipal 
de apoio financeiro ao associativismo desportivo, a atribuição dos seguintes 
subsídios eventuais, no valor total de 5.475,00 €, ao Clube Naval de Sesimbra, 
destinados a minimizar os custos com as provas na Baía de Sesimbra, mediante a 
celebração de contrato programa de desenvolvimento desportivo, onde o referido 
clube se compromete a promover a prática da Vela junto da comunidade escolar 
sesimbrense e divulgar Sesimbra como destino privilegiado para o treino e prática 
da modalidade: 
-  Candidatura para XX Regata Naval de Sesimbra, no montante de 1.980,00 € - 

realizar-se-á de 23 a 25 de abril;  
-  Prova de Apuramento Regional de Optimist, no montante de 1.695,00 € - 

realizou-se nos dias 12 e 13 de fevereiro; 
-  Regatas Baía de Sesimbra, no montante de 1.800,00 €, realizar-se-á entre 01 de 

maio e 31 de dezembro. 

Deliberação: 

 

 
19. Projeto de Apoio Alimentar para Famílias Carenciadas – revogação de deliberações 

anteriormente revogadas, celebração de protocolo entre o Município e a Santa Casa da 
Misericórdia de Sesimbra – minuta – aprovação e atribuição de subsídio mensal  
(Vice-Presidente - Ação Social) 

A Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra foi a primeira Instituição do concelho a 
protocolar com a Câmara Municipal no âmbito do projeto de apoio alimentar para 
famílias carenciadas. 
Este protocolo estabelecido no ano de 2000 previa uma comparticipação em 75% do 
custo médio das refeições e cabazes de alimentos fornecidos pela Instituição a famílias 
carenciadas residentes no concelho de Sesimbra. 
Posteriormente, com o alargamento do projeto, foram estabelecidos protocolos com 
outras instituições os quais, têm vindo a ser avaliados e reformulados sempre que 
necessário. 
Assim, perante a necessidade de avaliação e uniformização dos apoios no âmbito do 
Projeto de apoio alimentar a famílias carenciadas, deverá ser estabelecido com a Santa 
Casa da Misericórdia um novo protocolo nos termos idênticos às restantes instituições 
bem como uma atualização do valor do subsídio atribuído. 
Posteriormente, com o alargamento do projeto, foram estabelecidos protocolos com 
outras instituições os quais, têm vindo a ser avaliados e reformulados sempre que 
necessário. 
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Assim,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, o seguinte:  

1- A revogação das deliberações anteriores tomadas sobre este assunto  
2- A aprovação da minuta do respetivo protocolo a celebrar entre a Câmara 

Municipal de Sesimbra e a Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra no âmbito 
do Apoio Alimentar para famílias carenciadas do concelho; 

3- A atribuição de um subsídio mensal de 2000,00€ (dois mil euros), com efeitos 
retroativos a Janeiro do corrente ano, tal como previsto na cláusula segunda 
do protocolo referido no ponto dois desta proposta. 

Deliberação:  
 
 
 
 

20. Clube Escola de Ténis de Sesimbra – regulamento municipal de apoio financeiro ao 
associativismo desportivo – apoio à contratação de técnicos – modalidade desportiva de 
ténis – subsídio mensal e celebração de contrato programa – minuta – aprovação  
(Presidente - Desporto) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, no âmbito do regulamento 
municipal de apoio financeiro ao associativismo desportivo, atribuir ao Clube 
Escola de Ténis de Sesimbra, um subsídio mensal no valor total de 480,00€, em 
tranches mensais de 48,00 €, com efeitos retroativos a setembro de 2021 e 
término em junho de 2022, de acordo com o respetivo mapa resumo e a 
celebração de contrato programa de desenvolvimento desportivo. 

Deliberação:  
 
 
 
 
 
 
 

III.PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
 
 
 
 
 
IV. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

1. Minuta da Ata da Reunião de Câmara Municipal – aprovação  
Deliberação:  
 
 


