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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022 

 

ORDEM DE TRABALHOS 
 

 

I.PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Antes da Ordem do Dia, o Senhor Presidente informou que, a Senhora Vice-Presidente, 
Dr.ª Felícia Maria Cavaleiro da Costa, detentora do Pelouro de Ação Social e Saúde, se 
encontrava ausente, por estar a participar nas comemorações do 30.º Aniversário da 
ABAS-Associação de Beneficência Amizade e Solidariedade, pelo que, se aguardava a 
todo o momento a sua chegada à presente reunião.    
 

Imediatamente a seguir, a Câmara Municipal deliberou, por proposta do Senhor Presidente, 
por unanimidade, aprovar a seguinte Moção, subscrita por todo o Executivo, subordinada 
ao tema: “PELA URGENTE INTERVENÇÃO NA LAGOA DE ALBUFEIRA” 

 “Apesar de ultrapassar largamente as suas competências, o município de Sesimbra tem assumido 
ao longo dos anos praticamente todas as intervenções de melhoramentos, reabilitação e 
manutenção na Lagoa de Albufeira, onde se inclui a tarefa de efetuar as operações necessárias 
para abertura do canal de ligação ao oceano. 
 
Apesar de noutros sistemas lagunares do país esta função ser exercida pela entidade com essa 
responsabilidade – Agência Portuguesa do Ambiente - o município tem assumido sempre um papel 
proativo, em colaboração com esta entidade, no sentido de encontrar soluções que resolvam ou 
mitiguem os problemas quotidianos deste nosso sistema. 
 
É nesse pressuposto que, decorridos alguns anos após a análise conjunta sobre o volume 3 – 
Estudo Prévio de soluções alternativas de dragagem da Lagoa de Albufeira e de gestão de 
dragados e o volume 4 – Estudo de Impacte Ambiental do Projeto supracitado, bem como do envio 
dos nossos contributos e comentários sobre a versão revista dos referidos documentos, se torna 
urgente a calendarização desta intervenção, que influenciará não apenas o futuro do sistema 
lagunar, como também as intervenções anuais de manutenção, que hoje cada vez se tornam mais 
difíceis de executar. 
 
Face à situação em que se encontra a zona vestibular da Lagoa de Albufeira, a cada ano acresce a 
dificuldade em manter a ligação ao oceano durante os meses necessários para a manutenção da 
boa qualidade da água, bem como a dificuldade em garantir a eficácia deste canal, uma vez que a 
elevada quantidade de areia a montante do troço da abertura anual não permite a existência da 
coluna de água suficiente para acompanhar a dinâmica das marés, conduzindo ao aumento da 
sedimentação no canal e à sua gradual colmatação, o que torna imprescindível a realização 
urgente de uma dragagem de manutenção em toda a extensão da zona vestibular. 

 
Assim, a Câmara Municipal de Sesimbra reunida ordinariamente a 8 de junho de 2022, delibera 
considerar que até abril de 2023 terão impreterivelmente de ser efetuados, através da Agência 
Portuguesa do Ambiente, ou através de contrato desta com o município, todos os trabalhos 
necessários à sobrevivência deste sistema lagunar, nomeadamente:  
a) A conclusão do Projeto de Execução da Abertura e Desassoreamento da Lagoa de Albufeira 

e concretização da obra, ou, em alternativa; 

b) A realização de uma dragagem de manutenção de um canal em toda a extensão da zona 

vestibular, até à concretização da obra referida em a) 

Desta intervenção depende o futuro da Lagoa de Albufeira! 
 

 
Da presente moção deve ser dado conhecimento a: 
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- Ministro do Ambiente e da Ação Climática 
- Secretário de Estado do Ambiente e Energia 
- Grupos Parlamentares na Assembleia da República 
- Agência Portuguesa do Ambiente 
- Assembleia Municipal de Sesimbra 
- Junta e Assembleia de Freguesia do Castelo 
- Comunicação Social Local, Regional e Nacional.” 
 

Ainda antes da Ordem do Dia, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, incluir o 
seguinte assunto, que mais adiante se passa a identificar, na Ordem de Trabalhos da 
presente reunião, sob a epígrafe “DELIBERAÇÕES DIVERSAS”, e que irá ser identificado 
como ponto n.º 1: 

“Fornecimento de refeições em regime de confeção local e de refeições transportadas 
para as escolas do concelho de Sesimbra – abertura de concurso público com 
publicidade internacional – júri – designação”  
 
 
De seguida, o Senhor Presidente da Câmara perguntou aos Vereadores se tinham 
informações a prestar ou pretendiam abordar algum assunto de interesse autárquico, 
tendo intervindo todo o Executivo. 
 
 

 
 

EXPEDIENTE 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da seguinte correspondência: 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua sessão 
extraordinária, realizada no dia 27 de maio de 2022, deliberado, por maioria, com 21 
votos a favor (10 CDU, 8 PS, 2 PPD/PSD e 1 MSU) e 3 abstenções (2 CHEGA e 1 BE), 
aprovar a 2.ª Revisão ao Orçamento’2022 e às Grandes Opções do Plano’2022, 
conforme Mapas anexos à proposta. 
 
 
 

2. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua sessão 
extraordinária realizada no dia 27 de maio de 2022, deliberado, por maioria, com 22 
votos a favor (10 CDU, 8 PS, 2 CHEGA, 1 BE e 1 MSU) e 2 abstenções do PPD/PSD, 
autorizar a celebração dos contratos de delegação de competências entre o 
município de Sesimbra e os Agrupamentos de Escolas Navegador Rodrigues 
Soromenho, Sampaio, Michel Giacometti, Quinta do Conde e Boa Água, anexos ao 
processo. 
 
 
 

3. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua sessão 
extraordinária realizada no dia 27 de maio de 2022, deliberado, por unanimidade, a 
alteração ao mapa de pessoal, na Divisão de Educação/Unidade Técnica de 
Gestão de Equipamentos Educativos, conforme consta do documento em anexo 
ao processo, a qual se consubstancia: 
a) No aditamento dos postos de trabalho correspondentes aos trabalhadores que 
transitaram para o Município; 
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b) Na criação dos postos de trabalho correspondentes às situações de mobilidade 
intercarrreiras e intercategorias existentes, conforme informação prestação pelos 
agrupamentos de escolas; 
c) Na criação de 10 postos de trabalho para fazer face a necessidades temporárias e 
transitórias de pessoal não docente; 
d) Na reafectação de trabalhadores que exercem funções na educação pré-escolar, da 
Divisão de Educação para a Unidade Técnica de Gestão de Equipamentos Educativos, 
cujos encargos com remunerações são financiados pelo Ministério da Educação. 
 
 
 

4. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter, os documentos por si 
aprovados no “Período de Antes da Ordem do Dia” na sua sessão extraordinária, 
realizada no dia 27 de maio de 2022, que a seguir se discriminam: 
● Saudação – Dia do Pescador; (Aprovado, por unanimidade e aclamação) 
● Saudação – 3 de maio – Dia Internacional da Liberdade de Imprensa; (Aprovado, por 
unanimidade). 
 
 
 

Deu-se conta, depois, do: 
5. Email do Grupo Recreativo Escola de Samba Unidos de Vila Zimbra a dar 

conhecimento da composição dos seus novos corpos gerentes para o biénio 2022/2024. 

Deliberação genérica 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – DECISÕES 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do seguinte despacho do Senhor 
Presidente n.º 9.657/AP/22: 
• Delegação de competências na dirigente intermédia de 3.º grau da Unidade Técnica 
de Apoio à Contratação Pública (em regime de substituição) e oficial pública, Dr.ª 
Cármen Sofia Pereira Rosa, para submeter eletronicamente ao Tribunal de Contas na 
plataforma e Contas os requerimentos e demais documentos para efeitos de fiscalização 
prévia de atos e contratos celebrados ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, bem 
como os processos e documentos para efeitos de fiscalização concomitante e sucessiva 
dos mesmos e os relativos a contratos celebrados ao abrigo de medidas especiais de 
contratação pública, sendo substituída nas suas faltas e impedimentos pela Chefe da 
Divisão de Assuntos Jurídicos, Dr.ª Andreia Filipa Clemente Castelo Oliveira  

 
 
 
 

 Neste momento a Vice-Presidente entrou na Sala de Reuniões.  
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II.PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

Foram apreciados os seguintes: 

1. Obras novas – construção de condomínio de 8 moradias, 8 piscinas, HEALTH CLUB 
(para uso interno), 1 comércio (restaurante acessível ao público) e muros – Rua do 
Casalinho – Fetais – licenciamento (deliberação final) – Zebra Charmosa, SA  
(Presidente - Planeamento e Gestão Urbanística) 

Em reunião de 21/04/2021, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos 
termos dos n.ºs 1 e 3 do art.º 20 do RJUE aprovar o projeto de arquitetura do 
processo em causa. 

Notificado do ato da aprovação, o requerente apresentou os respetivos projetos 
das especialidades no prazo legalmente definido, os quais foram objeto de 
parecer favorável por parte dos serviços da Câmara Municipal de Sesimbra. 
Assim, considerando os pareceres técnicos constantes no processo da obra, 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do 
art.º 23 do RJUE, deferir condicionado, o pedido de licenciamento da obra de 
construção em causa, 

Condicionalismos: 
- a emissão do alvará de licença de obras ficará condicionado à apresentação da  
Viabilidade de ligação à E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A. (Nota: em 
conformidade com o Manual de Ligações à rede elétrica de serviço público é necessário 
solicitar previamente ao ORD (Operador da Rede de Distribuição) as condições de 
ligação à rede para instalações do tipo C com potência superior a 41,4 kVA); 
- a emissão da autorização de utilização ficará condicionada receção provisória das obras de urbanização. 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

2. Obras novas – construção de condomínio de 5 moradias, piscinas e muro – Rua do 
Caminho Branco, n.º 26 (lote 1) – Charneca da Cotovia – Fetais – licenciamento – 
emissão de licença especial (para conclusão das obras) – Urban Station, Ld.ª  
(Presidente - Planeamento e Gestão Urbanística) 

A Firma requerente veio apresentar um pedido de emissão de licença especial ao abrigo do art.º 
88.º do RJUE, para a conclusão da obra.  

Uma vez que a obra se encontra num estado avançado e em fase de acabamentos,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do art.º 88.º do RJUE, 
deferir o pedido de emissão de licença especial, por mais 4 meses. 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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3. AUGI 10 da Lagoa de Albufeira – substituição de hipoteca legal por depósito obrigatório 
– lote 66 – Maria Helena Pedro  
(Vereador - Pelouro do PMAUGI) 

►É proposto que a Câmara Municipal, ao abrigo do n.º 5 do art.º 27.º da Lei 91/95, 
de 2 de setembro, redação em vigor, delibere, autorizar a substituição da hipoteca 
legal sobre o lote 66, do loteamento n.º 6/2007, AUGI 10, de Maria Helena do 
Carmo Pedro, por depósito obrigatório, no valor de 10,008,51 €. 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

PESSOAL 

Foi tomada a seguinte deliberação: 

1. Orçamentação de despesas com pessoal’2022 – aprovação 
(Vice-Presidente - Recursos Humanos) 

- Nos termos das alíneas a), b) e c) do n.º 1 do art.º 31.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o orçamento 
deve prever os encargos relativos a remunerações dos trabalhadores que se devam 
manter em exercício de funções, os encargos relativos aos postos de trabalho previstos 
nos mapas de pessoal aprovados e para os quais se preveja o recrutamento de 
trabalhadores, bem como os encargos com alterações de posicionamento 
remuneratório. 
- Por outro lado, nos termos das alíneas a), b) e c) do n.º 2 do art.º 5.º do Decreto-Lei 
n.º 209/209, de 3 de setembro, compete ao órgão executivo decidir sobre o montante 
máximo dos encargos com o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação 
de postos de trabalho previstos, e não ocupados, nos mapas de pessoal, com as 
alterações de posicionamento remuneratório e com a atribuição de prémios de 
desempenho. 
- A matéria referente a prémios de desempenho, uma vez que se reveste de grande 
melindre e tem caráter excecional, carece de rigorosa ponderação, pelo que, em 2022, 
não devem tais prémios ser atribuídos.  
- Após a publicação da Lei do Orçamento do Estrado para 2022 deve ainda o 
recrutamento de trabalhadores e as alterações de posicionamento remuneratório 
obedecer ao que se encontrar estabelecido no referido diploma.   

Assim, nos termos da al. a) do n.º 2 do art.º 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 
setembro, 

►É proposto que a Câmara delibere: 

A) - Que o montante máximo dos encargos com o recrutamento de trabalhadores, 
com mobilidades e com promoções seja, em 2022, o seguinte: 

CONTRATOS POR TEMPO INDETERMINADO 

Unidade Orgânica Categoria Remuneração 
Subsídio 
refeição 

Subsídio férias 
/Natal 

Segurança 
Social 
/CGA 

Sub-Total 

 

02 03- GMPC 

1 Técnico Superior 
1 Assistente Técnico 
2 Assistente 
Operacional 

13 500,00€ 1 700,00 € 2 300,00€ 3 800,00 € 21 300,00€ 
 

02 04- GMV 
1 Técnico Superior 
2 Assistente 
Operacional 

19 100,00€ 2 160,00€ 3 300,00€ 5 400,00€ 29 960,00€ 
 

02 05-GT 1Técnico Superior 5 000,00€ 420,00€ 850,00€ 1 500,00€ 7 770,00€ 
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CONTRATOS POR TEMPO INDETERMINADO 

Unidade Orgânica Categoria Remuneração 
Subsídio 
refeição 

Subsídio férias 
/Natal 

Segurança 
Social 
/CGA 

Sub-Total 

 

02 07-GTSI 

2 Especialistas 
Informática Grau 1 
1 Técnico 
Informática Grau 1 

16 300,00€ 1 260,00€ 2 800,00€ 4 600,00€ 24 960,00€ 
 

02 10- UTELGE 
1 Técnico Superior 
3 Assistente 
Operacional 

13 400,00€ 1 680,00€ 2 300,00€ 3 700,00€ 21 080,00€ 
 

03 01-DGRH 1Técnico Superior 5 000,00€ 420,00€ 850,00€ 1 500,00€ 7 770,00€ 
 

03 02-DGRH/UTFHST 1 Assistente Técnico 3 000,00€ 420,00€ 500,00€ 800,00€ 4 720,00€ 
 

03 03-DGRH/SAP 1 Assistente Técnico 3 000,00€ 420,00€  500,00€  800,00€ 4 720,00€  
 

03 04-DGRH/SRSMO 1 Assistente Técnico 3 000,00€ 420,00€ 500,00€ 800,00€ 4 720,00€ 
 

03 05-
DGRH/REFEITÓRIO 

1 Assistente 
Operacional 

3 000,00€ 420,00€ 500,00€ 800,00€ 4 720,00€ 
 

04 01-DIRP 1Técnico Superior 5 000,00€ 420,00€ 850,00€ 1 500,00€ 7 770,00€ 
 

05 01-DFM 
1 Técnico Superior 
3 Assistente Técnico 

13 500,00€ 1 680,00 € 2 400,00 € 3 800,00 € 21 380,00€ 
 

06 01-DAJ 3 Técnico Superior 18 600,00 € 1 600,00 € 3 200,00 € 5 400,00 € 28 800,00€ 
 

0604-DAJ/SAAJ 1 Assistente Técnico 3 000,00 € 420,00 € 500,00 € 800,00 € 4 720,00€ 
 

08 09-DAF/UTGO 2 Técnico Superior 9 900,00 € 840,00 € 1 700,00 € 3 000,00 € 15 440,00€ 
 

08 12-DAF/UTAD 1Técnico Superior 8 600,00€ 760,00€ 1 500,00€ 2 400,00€ 13 260,00€ 
 

09 02-DLGF 
7 Assistente 
Operacional 

24 900,00 € 3 620,00 € 4 200,00 € 6 800,00 € 39 520,00€ 
 

0903-DAS 1 Técnico Superior 5 000,00 € 420,00 € 850,00 € 1 500,00 € 7 770,00€ 
 

09 04-DAS/UTGA 
1 Técnico Superior 
6 Assistente 
Operacional 

32 500,00 € 4 640,00 € 5 600,00 € 9 200,00 € 51 940,00€ 
 

09 05-DAS/UTGS 
2 Assistente 
Operacional 

8 000,00 € 1 180,00 € 1 400,00 € 2 300,00€ 12 880,00€ 
 

09 07-DAU 
2 Técnico Superior 
19 Assistente 
Operacional 

66 400,00€ 9 240,00 € 11 140,00 € 18 370,00 € 105 150,00€ 
 

09 08-DAU/UTHU 
6 Assistente 
Operacional 

20 100,00 € 2 940,00 € 3 440,00 € 5 570,00 € 32 050,00€ 
 

09 10-DOM 
1 Técnico Superior 
15 Assistente 
Operacional 

47 300,00 € 6 720,00 € 8 100,00 € 13 100,00 € 75 220,00€ 
 

09 11-UTTRV 
1 Técnico Superior 
7 Assistente 
Operacional 

24 800,00 € 3 360,00 € 4 300,00 € 6 900,00 € 39 360,00€ 
 

0912-DOM/SAOM 1 Assistente Técnico 3 000,00 € 420,00 € 500,00 € 800,00 € 4 720,00€ 
 

0913-UTGFO 2 Técnico Superior 9 800,00€ 840,00€ 1 700,00€ 3 000,00€   15 340,00€ 
 

10 02-DPEU 2 Técnico Superior 9 900,00€ 840,00 € 1700,00 € 3 000,00 € 15 440,00€ 
 

10 04-DOTU/DGU 3 Técnico Superior 14 700,00 € 1 260,00 € 2 500,00 € 4 100,00 € 22 560,00€ 
 

10 05-DGU/SAGU Zoc 1 Assistente Técnico 3 000,00€ 420,00€ 500,00€ 800,00€ 4 720,00€ 
 

10 07-DOTU/UTSIG 1 Técnico Superior 5 000,00 € 420,00 € 850,00 € 1 500,00 € 7 770,00€ 
 

10 08-UTADS 1 Assistente Técnico 3 000,00€ 420,00€ 500,00€ 800,00€ 4 720,00€ 
 

10 09-DOTU/UTAPIM 2 Técnico Superior 9 900,00€ 840,00 € 1 700,00 € 3 000,00 € 15 440,00€ 
 

11 02-DHASS 2 Técnico Superior 9 900,00€ 840,00 € 1 700,00 € 3 000,00 € 15 440,00€ 
 

11 03-DE 
2 Técnico Superior 
8 Assistente 
Operacional 

51 400,00 € 7 000,00 € 8 700,00 € 14 400,00 € 81 500,00€ 
 

1105-DC 
2 Técnico Superior 
2 Assistente Técnico 

15 600,00€ 1 680,00€ 2 700,00€ 4 300,00€ 24 280,00€ 
 

11 06-DC/UTBM 1 Assistente Técnico 3 000,00 € 420,00 € 500,00 € 800,00 € 4 720,00€ 
 

11 08-DC/UTDJ 
2 Técnico Superior  
3 Assistente 
Operacional 

18 300,00 € 2 100,00 € 3 200,00 € 5 100,00 € 28 700,00€ 
 

          TOTAL: 832 330,00€ 
 

 

CONTRATOS A TERMO RESOLUTIVO CERTO 
Unidade 
Orgânica 

Categoria Remuneração 
Subsídio 
refeição 

Subsídio férias 
/Natal 

Segurança 
Social/CGA 

Sub-Total 

01 02-CM 
4 Assistentes Técnicos 
28 Assistentes Operacionais 

135 700,00 € 20 160,00 € 22 700,00 € 37 700,00 € 216 260,00 € 

        TOTAL: 216 260,00 € 
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CONTRATOS A TERMO INCERTO 
Unidade 
Orgânica 

Categoria Remuneração 
Subsídio 
refeição 

Subsídio férias 
/Natal 

Segurança 
Social/CGA 

Sub-Total 

11 04-UTGEE 10 Assistentes Operacionais 29 000,00 € 4.200,00 € 9 400,00 € 9 200,00 € 51 80000 € 

        TOTAL: 51 800,00 € 

MOBILIDADES 

Unidade Orgânica Categoria Remuneração 
Subsídio 
refeição 

Subsídio 
férias 
/Natal 

Segurança 
Social 
/CGA 

Sub-Total 

 
02 02-GAV 1 Técnico Superior 5 100,00€ 525,00€ 1 050,00€ 1450,00€ 8 125,00€ 

 
02 10-UTELGE 1 Assistente Técnico 4 100,00€ 525,00€ 810,00€ 1 200,00€ 6 635,00€ 

 

04 01-DIRP 
1 Técnico Superior 
1 Assistente Técnico 

8 600,00€ 1 050,00€      1 750,00€ 2 500,00€ 13 900,00€ 
 

05 01-DFM 1 Assistente Técnico 4 100,00€ 525,00€ 810,00€ 1 200,00€ 6 635,00€ 
 

08 04- DGAP/UTGS 1 Assistente Técnico 3 700,00€ 525,00€ 710,00€ 1 050,00€  5 985,00€ 
 

08 12-DAF/UTAD 1 Assistente Técnico 3 700,00€ 525,00€ 710,00€ 1 050,00€ 5 98500€ 
 

09 02-DLGF 1 Técnico Superior    5 100,00€ 525,00€ 1 050,00€ 1 450,00€ 8 125,00€ 
 

09 04-DAS/UTGA 1 Encarregado Operacional 4 500,00€ 525,00€ 850,00€    1 250,00€ 7 125,00€ 
 

09 06-DAS/SAAS 1 Assistente Técnico 3 700,00€ 525,00€ 710,00€ 1 050,00€ 5 985,00€ 
 

09 08-DAU/UTHU 1 Técnico Superior 5 100,00€ 525,00€ 1 050,00€ 1450,00€ 8 125,00€ 
 

0911-DOM/UTTRV 2EncarregadoOperacional 8 500,00€ 1 050,00€ 1 750,00€ 2 450,00€ 13 750,00€ 
 

11 02-DHASS 1 Assistente Técnico 3 700,00€ 525,00€ 710,00€ 1 050,00€ 5 985,00€ 
 

11 03-DE 
1 Coordenador Técnico 
1 Assistente Técnico 

     9 500,00€ 1 050,00€ 1 900,00€ 2 700,00€ 15 150,00€ 
 

11 07-DC/UTEMA 1 Assistente Técnico 3 700,00€ 525,00€ 710,00€ 1 050,00€ 5 985,00€ 
 

11 09-DC/SASC 1 Coordenador Técnico 6 000,00€ 525,00€ 1 200,00€ 1 660,00€ 9 385,00€ 
 

          TOTAL: 126 880,00€ 
 

ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO POSICIONAMENTO 
 REMUNERATÓRIO 

Diferença/  
Remuneração 

Diferença/ Subsídio 
Férias/Natal 

Diferença Encargos/ 
Segurança Social/CGA 

Total 

 
 

95 000,00 € 16 000,00 € 26 400,00 € 137 400,00 €  

ALTERAÇÕES DO POSICIONAMENTO 
 REMUNERATÓRIO POR OPÇÃO GESTIONÁRIA (ART. 158º. DA LTFP)  

Diferença/  
Remuneração 

Diferença/ Subsídio 
Férias/Natal 

Diferença Encargos/ 
Segurança Social/CGA 

Total 
 

 

 100 000,00 € 17 000,00 € 27 800,00 € 144 800,00 € 
 

PROMOÇÕES 
Unidade Orgânica Remuneração Subsídio férias/Natal Segurança Social/CGA Total 

02 07-GTSI 50 500,00 € 14 500,00 € 15 500,00 € 80 500,00 € 

      TOTAL: 80 500,00 € 

B) Que, pelas razões supraindicadas, não sejam, em 2022, atribuídos prémios de 
desempenho. 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

Foram tomadas mais as seguintes deliberações: 
 
1. Fornecimento de refeições em regime de confeção local e de refeições transportadas 

para as escolas do concelho – abertura de concurso público com publicidade 
internacional – júri - designação 
(MGD 13.358/22 - Vice-Presidente - Pelouro de Educação) 
Considerando a informação n.º 5089, de 07/03/2022 com a qual concordo,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, o seguinte 

- Nos termos da alínea a), do n.º 1, do art.º 20.º e do n.º 1, do art.º 36.º, do Código dos 

Contratos Públicos (CCP), a adoção de um procedimento de concurso público com 

publicidade internacional, a dinamizar em conformidade com o disposto nos artigos 

130.º e seguintes do mesmo diploma.  

- Nos termos do n.º 3 do art.º 96.º CCP, a fixação do prazo para apresentação das 

propostas em 15 dias dado que em face do processo de descentralização no 

âmbito da educação (que no Município se operou em abril de 2022) foi necessário 

apurar qual o novo número de refeições agora a servir sendo assim urgente 

dinamizar o procedimento de imediato para que o mesmo esteja inteiramente 

concluído no início do ano letivo, não sendo por isso possível cumprir o prazo 

mínimo de 30 dias; 

- Ao abrigo do art.º 46.º-A CCP (introduzido pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de 

agosto), a adjudicação por lotes, dividindo a prestação de serviços nos seguintes 

lotes:  

Lote 1 – Fornecimento de refeições nas freguesias de Santiago e Castelo;  

Lote 2 – Fornecimento de refeições na freguesia da Quinta do Conde. 

- A fixação do preço base, como parâmetro base do preço contratual em 

1.129.790,20€ acrescidos de IVA e fixado tendo em conta: 

- O preço máximo por refeição escolar de 2,20 € acrescidos de IVA à taxa legal em 

vigor para os lotes 1 e 2, obtidos na consulta preliminar efetuada ao mercado; 

- Que o prazo de execução do contrato se inicie na data de assinatura do mesmo e 

termine a 31 de julho de 2022. 

- A adoção do critério de adjudicação da proposta economicamente mais 

vantajosa na modalidade monofator, sendo avaliado apenas o mais baixo preço, 

nos termos da alínea b) do nº 1 do art.º 74.º, do CCP, uma vez que as peças do 

procedimento definem todos os restantes elementos da execução do contrato a 

celebrar. 

- Ao abrigo do disposto no art.º 65.º, do CCP, que o prazo da obrigação da 

manutenção das propostas seja de 90 dias. 

 - O cabimento inicial de 464.949,58 € para custear o processo administrativo e 

despesa prevista em 2022, sendo a restante verba cabimentada em 2023 a 

satisfazer pela classificação orçamental 1103/020225 e pela GOP 01.02.2007/13-3, 

considerando que o preço contratual não deverá exceder o valor supra indicado. 

Para efeitos da alínea c), do n.º 1, do art.º 6.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, e do art.º 12.º, do Decreto-

Lei n.º 127/2013, de 21 de junho, a despesa consta das Grandes Opções do Plano 

aprovadas pela Assembleia Municipal. 
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- Ao abrigo do disposto no n.º 2, do art.º 40.º, a aprovação das peças do 
procedimento (programa de procedimentos, caderno de encargos). 
- A designação, para júri do procedimento, dos membros abaixo indicados, 

conforme prevê o art.º 67.º, do CCP: 

Presidente – Ana Gaspar  

Efetivo - Anabela Gonçalves  

Efetivo - Carmen Rosa  

Suplente – Inês Rocha  

Suplente – Ana Dias  

Perito – Lilian Abreu. 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
2. Aquisição de licenciamento de Software Microsoft – abertura de procedimento (ajuste 

direto com base em critérios materiais) – ratificação (Presidente)  
(Presidente) 

Considerando que: 
1- Pela informação n.º 13021, de 02/06/2022, foi identificada a necessidade de proceder à 
aquisição de Licenciamento de Software Microsoft no valor de 531.783,74€; 
2- O prazo para a utilização do Licenciamento de Software Microsoft terminou em 30/04/2022; 
3- Se colocava a hipótese de o novo procedimento não estar concluído até ao final do corrente 
mês de junho;  
4- A não conclusão atempada do novo procedimento poderá implicar que o Município incorra 
numa situação de não conformidade e que haja um aumento dos valores de licenciamento em 
cerca de 30%; 
5- A não obtenção do referido licenciamento implica a iminência de corte de serviço pela 
entidade licenciadora por caducidade do contrato, com graves implicações junto dos serviços da 
CMS, como por exemplo, não acesso às aplicações de email, OneDrive, SharePoint, Teams e 
instabilidade no acesso à rede e à internet, entre outras; 
6- Era urgente e inadiável dar início ao novo procedimento, não sendo possível à Câmara 
Municipal reunir extraordinariamente; 
7- Ao abrigo do n.º 3 do art.º 35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por 
despacho de 02/06/2022, o Presidente da Câmara autorizou a contratação, a adoção do 
procedimento de ajuste direto ao abrigo do critério material previsto na alínea a) do n.º 1 do art.º 
26.º CCP, aprovou as peças procedimentais e o convite à CLARANET II SOLUTIONS, S.A., 
submetendo a sua decisão a ratificação da Câmara Municipal na reunião ordinária seguinte. 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, nos termos do n.º 3 do art.º 35.º do 
anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar a decisão do Presidente da 
Câmara de 02/06/2022, de: 
a) Autorização da contratação da aquisição de Licenciamento de Software 
Microsoft pelo valor 531.783,74€ nos termos e condições contantes da informação 
n.º 13021, de 02/06/2022; 
b) Adoção do procedimento de ajuste direto ao abrigo do critério material 
previsto na alínea a) do n.º 1 do art.º 26.º CCP; 
c) Aprovação das peças procedimentais e 
d) Convite à entidade “CLARANET II SOLUTIONS, SA”. 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 



08.junho.22 

 
 

 10 

 
3. Construção de arruamentos junto ao complexo desportivo da ACRUTZ – pavimentação 

da estrada do Zambujal – Assenta OP – 1.ª fase – receção definitiva – aprovação   
(Presidente - Pelouro de Obras Municipais) 

Considerando a informação n.º 11.346/22, de 22 de maio,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, homologar o auto de receção 
definitiva da empreitada em referência, adjudicada à firma Manuel da Graça 
Peixito, Ld.ª, nos termos do n.º 1 do art.º 398.º do CCP, e consequentemente a 
libertação da garantia bancária.  

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

4. Requalificação da Mata da Vila Amália – revisão de preços – Autos de Medição de 1 a 6 
– aprovação  
(Presidente) 

Considerando a informação técnica, com o registo MGD n.º 12.173, de 26/05/2022, 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, a aprovação do pagamento da 
revisão de preços do n.º 1, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º e 6.º auto da obra em causa, prevista na 
cláusula n.º 41 do caderno de encargos, ao abrigo do n.º 1, do artigo 382.º, do CCP, no 
valor de 26.375,56€, ao qual acresce o IVA à taxa de 6%, totalizando 27.958,10 €, 
conforme mapa anexo à presente proposta, adjudicada à firma Vitor Lança-
Construções, Ld.ª. 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. Plano Operacional Municipal do Município de Sesimbra – atualização – aprovação  
(Vereador - Pelouro da Proteção Civil) 

O Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, estabelece o Sistema de Gestão Integrada 
de Fogos Rurais (SGIF) e o seu artigo 79.º define o regime transitório. 

Contudo o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 119-A/2021, de 22 de dezembro, que altera 
medidas no âmbito da Pandemia Covid19, procedeu à alteração do n.º 2 do artigo 79.º 
do SGIF passando a referir que os planos municipais de defesa da floresta contra 
incêndios cujo período de vigência tenha terminado em 2021 mantêm -se em vigor 
até 31 de dezembro de 2022. 
Assim,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, aprovar a atualização do Plano 
Operacional Municipal, Caderno III do PIDFCI Sesimbra, Palmela e Setúbal para o 
ano 2022. O mesmo será posteriormente enviado aos membros da Comissão 
Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais. 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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6. Projeto Centro de Vacinação de Sesimbra – reformulação – aprovação  

(Vereador - Pelouro da Proteção Civil) 
No passado dia 27 de maio o Coordenador do Gabinete Municipal de Proteção Civil, recebeu do 
ACES Arrábida uma informação em que o centro teria de abrir a partir de junho às 
segundas, quintas e sábados, o que levou novamente a que fosse realizado novo 
reajustamento, desta vez com a dificuldade acrescida de contratar pessoas para o projeto que 
pudessem trabalhar apenas nestes dias. 
- Um dos dias solicitados pelo ACES é um sábado; 
- Os custos do projeto afetos à função não contemplam a deslocação nem a alimentação do 
trabalho; 
- A função exercida requer responsabilidade e capacidade de organização; 
- Sendo os dias aleatórios, existe maior dificuldade na contratação de pessoas. 
Considera-se necessário ajustar o valor do turno de quatro horas, passando de 17,50 € para 
20,00 €. 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, a aprovação do valor de 20,00 €, 
destinado ao pagamento por turno aos elementos que irão colaborar no projeto 
da vacinação da 4.ª dose para as pessoas com mais de 80 anos, considerando 
que as evidências já mostraram que a resposta imunológica desse grupo é baixa. 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

7. Arquivo Municipal – auto de eliminação n.º 01/2022 – aprovação  
(Vereador - Administração e Finanças) 

Tendo em conta o exposto na informação n.º 13.020 dos competentes serviços,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, de acordo com o artigo n.º 6 da 
Portaria n.º 412/2001, de 17 de abril, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 
1253/2009, de 14 de outubro, e do que dispõe a Estrutura e Organização dos Serviços 
da Autarquia, autorizar a eliminação da documentação mencionada no respetivo 
Auto de Eliminação, anexo à presente proposta. 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

8. Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra – Equipa de 
Combate a Incêndios’2022 (ECIN) e Equipa de Logística e Apoio ao Combate (ELAC) – 
fornecimento de refeições no refeitório municipal – autorização  
(Vice-Presidente - Pelouro dos Recursos Humanos) 

Considerando que a prevenção e a intervenção em caso de incêndio é, 
inequivocamente, do interesse do concelho de Sesimbra,  

►É proposto que a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea o) do art.º 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere, que seja concedido, a título de 
apoio, no refeitório municipal, de acordo com as normas de funcionamento do 
mesmo, o fornecimento de almoços aos elementos do grupo de primeira 
intervenção dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra no seguinte período: 

● 01 de junho de 2022 a 14 de outubro de 2022 - 14 elementos por dia 
● O que perfaz o total de 1316 refeições, no valor de 6.277,32 €. 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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9. Atribuição de fundos fixos a diversos titulares dos serviços municipais’22 – Gabinete 
Médico Veterinário Municipal/Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia – 
reunião de 26 de janeiro de 2022 – alteração do substituto – aprovação  
(Vereador - Administração e Finanças) 

De acordo com os critérios e procedimentos de ordem legal vigente, plasmados na 
proposta n.º 21439, de 9 de dezembro de 2021, aprovada na Reunião de Câmara de 22 
dezembro de 2021 e a Proposta n.º 729 aprovada na Reunião de Câmara de 
26/01/2022,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, a alteração do substituto, nas 
faltas e impedimentos, o Assistente Operacional - Nelson Rui Rodrigues Santos 
pela Assistente Operacional Inês Polido Caetano. 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

10. World Corporate Golf Challenge – organização em Portugal do torneio mundial de golfe 
dirigido a empresas – acordo de parceria celebrado entre o Município e a ACM, Ld.ª – 
produção de materiais de promoção YES SESIMBRA – redução de cabimento  
(Presidente - Pelouro de Informação e Relações Públicas) 

De acordo com a proposta n.º 5965 da reunião de câmara de 23 de março de 2022 foi 
cabimentada a verba de 2.800,00 €, referente ao pagamento à Organização de Eventos 
Consultoria e Formação Unipessoal, Ld.ª, no valor de 1.845,00€, para organização do 
torneio de golfe na Quinta do Peru. 
O restante valor, 955,00€ foi contabilizado para despesas de produção de materiais de 
promoção da marca YES SESIMBRA, no entanto desta verba apenas foi gasto 788,36€. 
Assim, deverá ser reduzido ao cabimento 1755 a verba excedente no valor de 166,64€. 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, reduzir ao cabimento 1755 a verba 
excedente no valor de 166,64 €. 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

11. Campeonato Nacional de Futebol, divisão de elite, sob a égide da Federação 
Portuguesa de Futebol – utilização do Estádio da Praia do Ouro – épocas desportivas 
2021/22, 2022/23 e 2023/24 – celebração de contrato programa de desenvolvimento 
desportivo entre o Município e o Sporting Clube de Portugal – minuta – aprovação  
(Presidente - Pelouro do Desporto) 

O Sporting Clube de Portugal solicitou à Câmara Municipal de Sesimbra que cedesse o 
Estádio da Praia do Ouro para a realização das etapas do Campeonato Nacional de 
Futebol, divisão de Elite, sob a égide da Federação Portuguesa de Futebol. 
Verificado o caderno de encargos foi possível estabelecer com o Sporting Clube de 
Portugal um entendimento que permite a utilização do nosso equipamento desportivo, 
pelo que, 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, aprovar a minuta do Contrato 
Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município e o 
Sporting Clube de Portugal, pela utilização do Estádio da Praia do Ouro, por três 
épocas desportivas – 21/22, 22/23 e 23/24 onde são estabelecidas as 
responsabilidades e benefícios para ambos os contratantes. 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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12. Santos Populares’2022 – animação e ornamentação de ruas – subsídios eventuais  

(Presidente - Pelouro da Cultura) 
As Festas dos Santos Populares constituem uma das tradições mais expressivas da cultura 
local, representam uma memória e tradição importante que nos permite reviver e desfrutar 
momentos únicos de cariz popular. 
O crescente envolvimento da comunidade em geral, e do movimento associativo em particular, 
na animação e na ornamentação dos espaços permite não só recriar ambientes de outrora como 
também dotar de maior atratividade estes festejos. 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, atribuir às entidades envolvidas 
um subsídio eventual no valor global de 5.250,00 € da seguinte forma: 

 

Marchas Populares 2022 

 

Entidades participantes 

N.º de  
elementos/valor 

N.º de 
arcos/valor 

N.º de  
cavalinho/valor 
(saída regular) 

N.º de 
cavalinho/valor 
intercambio 

 
Totais (c/  
intercam
bio 
inserido) 

 
Subsídio 
a atribuir 

24,00€ 15,00€ 60,00€ 60,00€ 

Marcha da União Desportiva e 
Recreativa da Quinta do Conde 

58 1392,00€ 14 210,00€ 9 540,00€ 9 540,00€ 2.682,00€ 2.250,00€ 

Ornamentação Ruas e Largos 2022 

Entidade Participante Local de Ornamentação Valor a atribuir 

Grupo Recreativo Escola de Samba Unidos de Vila Zimbra Largo da Marinha 500,00€ 

Grupo Recreativo Escola de Samba Saltaricos do Castelo Moagem de Sampaio 500,00€ 

Moradores Rua dos Pescadores 1.000,00€  * 

Costumes e Tradições de Alfarim Largo das Forças Armadas, Alfarim 500,00€ 

Meco – Nativos e Amigos Aldeia do Meco 500,00€ 

TOTAL 3.000,00€ 

* Ornamentação de forma tradicional 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 

13. Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra – aquisição de 
viatura de combate a incêndios urbanos – subsídio eventual  
(Vereador - Pelouro da Proteção Civil) 

Considerando que a prevenção e a intervenção em caso de incêndio é, 
inequivocamente, do interesse do concelho de Sesimbra,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, atribuir um subsídio eventual à 
Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sesimbra, no valor de 
318.000,00 €, destinado à aquisição de uma viatura de combate a incêndios 
urbanos, levando a que o socorro à população possa ser realizado nas melhores 
condições.  

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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14. Centro Paroquial de Bem-Estar Social do Castelo – obras de remodelação das 
instalações sanitárias da creche – subsídio eventual  
(Vice-Presidente - Pelouro da Ação Social) 

O Centro Paroquial de Bem-Estar Social do Castelo é uma Instituição Particular de Solidariedade 
Social de referência do concelho de Sesimbra, que tem como missão contribuir para o bem-estar 
dum elevado número de crianças que frequentam as valências de Creche, Pré-escolar e CATL. 

De modo a melhorar substancialmente as condições de vida e de higiene das crianças, levaram 
a Instituição a realizar uma obra de remodelação integral das respetivas casas de banho. 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, atribuir um subsídio eventual ao 
Centro Paroquial de Bem-Estar Social do Castelo no valor de 7.353,13 € 
(correspondente a 20% do total da despesa), destinado a comparticipar na obra de 
remodelação em causa. 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

15. Clube Naval de Sesimbra – regulamento municipal de apoio financeiro ao 
associativismo desportivo – Prova de Pesca Desportiva no dia 4 de setembro de 2022 – 
subsídio eventual  
(Presidente - Pelouro do Desporto) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, atribuir um subsídio eventual ao 
Clube Naval de Sesimbra no valor de  

Deliberação: Não apreciado.  
 
 
 

16. Grupo Desportivo de Sesimbra – regulamento municipal de apoio financeiro ao 
associativismo desportivo – aquisição de material de lavandaria – subsídio eventual  
(Presidente - Pelouro do Desporto) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, atribuir um subsídio eventual ao 
Grupo Desportivo de Sesimbra no valor de 145,00 €, destinado a apoiar na 
aquisição de material de lavandaria.  

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

17. Grupo Desportivo de Sesimbra – regulamento municipal de apoio financeiro ao 
associativismo desportivo – aquisição de material de secretaria – subsídio eventual  
(Presidente - Pelouro do Desporto) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, atribuir um subsídio eventual ao 
Grupo Desportivo de Sesimbra no valor de 1.093,39 €, destinado a apoiar na 
aquisição de material de secretaria.  

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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18. Grupo Desportivo de Sesimbra – IV Sesimbra Cup – Torneio Internacional de Masters 
35 e 50 de Hóquei em Patins 2022 – subsídio eventual  
(Presidente - Pelouro do Desporto) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, atribuir um subsídio eventual ao 
Grupo Desportivo de Sesimbra no valor de.  

Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 

19. Grupo Desportivo de Sesimbra – manutenção do relvado do Estádio Municipal da Vila 
Amália – subsídio eventual  
(Presidente - Pelouro do Desporto) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, atribuir um subsídio eventual ao 
Grupo Desportivo de Sesimbra no valor de 24.553,58 €, para os trabalhos de 
manutenção do relvado do Estádio Municipal da Vila Amália.  

Deliberação: Não apreciado. 
 
 

20. Grupo Desportivo de Sesimbra – regulamento municipal de apoio financeiro ao 
associativismo desportivo – atividade desportiva regular – modalidades badminton, 
futebol, futebol de praia, ginástica acrobática, hóquei em patins e voleibol – subsídio 
mensal e celebração de contrato programa – minuta – aprovação 
(Presidente - Pelouro do Desporto) 

Considerando que o clube pela Proposta n.º 14.447, de 30/08/2021, aprovada em 
22/09/2021 foi contemplado com um apoio financeiro antecipado de 10.297,60 €,   

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, atribuir um subsídio de 22683,20 €, 
em oito mensalidades de 2.835,40 €, com início retroativo a janeiro de 2022 e 
término em agosto de 2022, com a celebração de contrato programa de 
desenvolvimento desportivo e de acordo com o respetivo mapa. 

Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 

21. Associação de Natação Desperta Recordes – regulamento municipal de apoio 
financeiro ao associativismo desportivo – contratação de técnicos – modalidade de 
natação – subsídio mensal e celebração de contrato programa – minuta – aprovação 
(Presidente - Pelouro do Desporto) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, atribuir um subsídio de 3.040,00 €, 
em dez mensalidades de 304,00 €, com início retroativo a setembro de 2021 e 
término em junho de 2022, com a celebração de contrato programa de 
desenvolvimento desportivo e de acordo com o respetivo mapa. 

Deliberação: Não apreciado. 
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III.PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Encerrado o Período da Ordem do Dia, foi aberto o período de intervenção ao público, 
tendo intervindo a Senhora D. Isabel Campos, na qualidade de Administradora de um 
condomínio, e bem assim na qualidade de representante dos seus moradores, o qual se 
situa no lugar denominado Cotovia, Avenida D. Manuel Martins, n.ºs 33-35, para, como já 
era habitual, reclamar sobre a utilização do campo de ténis, cedido pelo Município, à 
Associação Cultural e Desportiva da Cotovia, uma vez que o seu uso não estava a ser 
utilizado para a prática desportiva, mas sim, para a realização de eventos. 
 
A Senhora D. Isabel, salientou que nenhum morador do referido condomínio era contra 
qualquer tipo de evento, contudo, o local não era o mais adequado, uma vez que, por se 
encontrar muito próximo das residências, o barulho que ali se fazia sentir era 
ensurdecedor, aliado ao facto de alguns convivas se entusiasmarem com bebidas 
alcoólicas, o que originava que ninguém conseguisse descansar e dificultava todos 
aqueles que trabalhavam, por turnos ou não, conseguissem apresentar-se ao seu 
emprego no dia seguinte a qualquer evento realizado no local.  
 
Tendo em conta o atrás exposto, a Senhora D. Isabel, sugeriu que os eventos que eram 
levados a efeito pela citada Associação, naquele campo de ténis, fossem realizados, à 
semelhança do que aconteceu nos festejos de carnaval’2022, no Parque Augusto Pólvora. 
 
Finalizando a sua intervenção, a Senhora D. Isabel, solicitou que fosse rápida a resposta à 
reclamação, já apresentada, por escrito, junto da Câmara Municipal, e que os competentes 
serviços se encontravam a analisar.   
  
 
Sobre o assunto, o Senhor Presidente disse que compreendia as condições que a 
Senhora D. Isabel havia colocado, mas que a génese tinha a ver com o uso e não com os 
arraiais que no local se realizavam. 
Salientou, de seguida, que fosse qual fosse o evento que se realizasse no concelho, 
surgiam sempre reclamações de moradores, pelo que a Câmara Municipal tentava sempre 
conseguir o equilíbrio em todos os casos. Em relação a esta festa disse que a mesma se 
realizava, apenas, uma vez no ano e pediu para os moradores terem bom senso e 
compreensão. 
 
 
 
IV. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

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

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

 


