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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

A REALIZAR NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 
 

ORDEM DE TRABALHOS 
 
 

I.PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 

EXPEDIENTE 

1. Email da Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS), a agradecer a todo a 
Equipa da Câmara Municipal de Sesimbra, aos seus Eleitos e aos seus Trabalhadores, 
o contributo imprescindível que deram para a construção do Festival Liberdade 2022.  
 
 
 

INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – DECISÕES  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 06 e 13 de julho de 2022 (zona 2), de 11 a 

14 julho de 2022 (zona 3). 
 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO – 
OUTRAS 
• Do Serviço de Contabilidade a remeter relação das despesas efetuadas pelos diversos 
serviços através do fundo de maneio durante o mês de maio e junho’2022.  
 
 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES – VEREADOR DO PELOURO DO PROJETO MUNICIPAL 
AUGI 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental e oriental de 04 a 11 de julho de 2022 
(zona 5) 
 
 
 

II.PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 05/04 – lotes 
23, 24 e 25, Casal do Manta – Casalão – José Inácio e Margarida Inácio  
(Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
O presente pedido incide exclusivamente sobre os lotes n.ºs. 23, 24 e 25. Visa a 
redução do número de lotes, passando de 36 para 34 lotes, através a união dos 3 
lotes suprarreferidos, a redução do número de fogos de 52 para 50 fogos e do 
número de lugares de estacionamento privados e total em 3 lugares passando de 
81 lugares para 78. 
Não há acréscimo de STP. 
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PARECERES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 
DGU Arquitetura – Favorável. 
DGU Engenharia – Favorável com condicionantes.  
DAS – Parecer favorável. 
Listaram-se, no parecer técnico de 24/05/2022, as condicionantes a observar. 
PROJETO DE DECISÃO 
A alteração à operação de loteamento titulada pelo alvará n.º 05/2004 respeita o Plano Diretor 
Municipal bem como restante legislação em vigor. 
É alterada a planta e o quadro síntese do alvará de loteamento 
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, deferir o pedido de alteração da 
licença de loteamento em causa, nos seguintes termos: 
A. Quanto à descrição do loteamento: 
 Área do prédio - mantém-se (49.746,00m2); 
 Área do prédio a lotear - mantém-se (19.879,00m2); 
 Número total de lotes – altera de 36 para 34 (menos 2 lotes); 
 Área total dos lotes – mantém-se (12.978,00m2); 
 Número total de fogos – altera de 52 para 50 (menos 2 fogos); 
 Área total de construção – mantém-se (8.426,00m2); 
 Área total de construção habitação - mantém-se (7.810,00m2); 
 Área total de construção habitação - mantém-se (616,00m2); 
 Área total de implantação - mantém-se (5.502,00m2); 
 Índice bruto de construção - mantém-se (0,392); 
 Índice global de implantação - mantém-se (0,28); 
 Densidade – altera de 26,2 fogos/ha para 25,2 fogos/ha (menos 1 fogo/ha); 
 N.º total de lugares de estacionamento – altera de 149 para 146 (menos 3 lugares); 
 N.º de lugares de estacionamento públicos – mantém-se (68); 
 N.º de lugares de estacionamento privados – altera de 81 para 78 (menos 3 
lugares); 

B. Quanto à descrição dos lotes: 
(Os três lotes n.ºs 23, 24 e 25 são condensados num único lote, o número 23, 
sendo os lotes 24 e 25 anulados) 
 Lote 23: 
Área do lote – de 268,00m2 passa a 824,00m2 (mais 556,00m2, correspondente ao 
somatório da área dos lotes 23, 24 e 25); 
Área de implantação - de 114,00m2 passa a 306,00m2 (mais 192,00m2, correspondente 
ao somatório a área de implantação dos lotes 23, 24 e 25); 
Área de construção habitação - de 150,00m2 passa a 450,00m2 (mais 300,00m2, 
correspondente ao somatório da área de construção dos lotes 23, 24 e 25); 
N.º de pisos – Mantém-se (2 + cave); 
N.º de fogos – Mantém-se (1); 
Tipologia – Mantém-se (moradia em banda); 
N.º lugares de estacionamento – de 2 passa a 3; 
 Lote 24 – suprimido; 
 Lote 25 – suprimido; 
C. Condições de licenciamento da alteração à operação de loteamento: 
Os muros técnicos dos lotes 24 e 25 deverão ser demolidos e desativados os ramais 
das infraestruturas que lhes estão ligados: água, águas residuais domésticas, 
telecomunicações, eletricidade e gás, em conformidade com a descrição dos trabalhos 
indicados na estimativa de custos. Deverá ter especial atenção na desativação dos 
ramais de gás, por questões de segurança e na correta reposição dos pavimentos. 
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Outras condições complementares: 
1. Elaborar o Plano de Segurança, para a fase de obra, que deve incluir plano de sinalização 

temporária;  
2. Os desenhos de registo das obras executadas (telas finais) a apresentar deverão ser 

elaborados sobre base georreferenciada ETRS89, units=”metro” ou DATUM 73, units=metro e 
o seu formato digital deverá ser em ficheiro dwg ou compatível (com diferenciação de 
“layers”) e reprodutível. No caso de utilização de ficheiros de estilos de impressão (plot 
styles), estes deverão ser fornecidos em conjunto com os ficheiros de registo das obras 
executadas; 

3. Deverá ser cumprida a legislação em vigor para a gestão e encaminhamento de Resíduos de 
Construção e Demolição (RCD), nomeadamente no que respeita ao registo dos resíduos 
produzidos (reaproveitados e/ou encaminhados), o seu transporte e entrega em local próprio. 
Aquando da receção provisória das obras de urbanização, deverão entregar os dados do 
quadro de registos dos RCD e as guias de transporte (e-Gar) concluídas, em conformidade 
com o disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 54.º do RGGR, publicado no Anexo I do DL 102-
D/2020, de 10 de dezembro. 

Condições a inscrever no alvará: 
A edificação a erigir no lote 23 deve geminar com a existente no lote 26, mantendo na zona de 
encosto, a volumetria de dois pisos. 
O prazo de execução da obra a realizar é de 3 meses. 

 
De acordo com o quadro anterior propõe-se que a caução para garantia de boa execução 
das obras seja fixada em 2558,40 € (dois mil quinhentos e cinquenta e oito euros e 
quarenta cêntimos). 
Condicionalismo para a emissão do aditamento ao alvará: 
Até à emissão do aditamento ao alvará, os requerentes devem corrigir no quadro da estimativa 
de custos, a designação da obra a realizar quanto à rede de gás, uma vez que por lapso 
indicaram as telecomunicações. 

Deliberação:  
 
 

2. AUGI 55 do Alto das Vinhas – relatório de publicitação, planta síntese (inclui alteração 
ao STP do lote 24) e liquidação das taxas urbanísticas – aprovação  
(Vereador - Projeto Municipal AUGI) 
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, o seguinte: 
A - Aprovação do Relatório de Publicitação, ao abrigo do art.º 28.º da Lei AUGI e atento 
o parecer técnico da UTAPIM de 07/06/2022; 
B - Aprovação da Planta de Síntese de abril de 2021, a qual contém a alteração 
efetuada ao STP para o lote 24 da AUGI 55-AV; 
C - Aprovar a liquidação das taxas urbanísticas, conforme liquidação anexa, 
atentos os parâmetros urbanísticos que constam neste loteamento e em 
conformidade com o artigo 8.º do RTCRAU-Regulamento de Taxas e Cedências Relativas à 
Administração Urbanística. 
Deliberação:  

Sem IVA Com IVA a
23

[€] [€]
Movimento de terras 70,00 86,10
Abastecimento de água 260,00 319,80
Drenagem 100,00 123,00
Rede elétrica 1 000,00 1 230,00
Rede ITUR 200,00 246,00
Rede Gás 150,00 184,50
Demolição 300,00 369,00

Totais 2 080,00 2 558,40

Especialidades

Valores constantes da 
estimativa de custo
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3. Constituição de compropriedade n.º 19/21 – Pinheirinhos – Filipa Barreiros  
(Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Trata o presente requerimento de pedido de emissão de parecer nos termos do artº. 
54º. da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro na sua atual redação, para constituição de 
compropriedade (2 compartes) do prédio rústico, sito em Pinheirinhos, inscrito na matriz 
predial rústica sob o art.º 107 da secção X e na Conservatória do Registo Predial de 
Sesimbra sob o nº. 15522/Castelo.  
 
Da análise do PDM, verifica-se que o terreno encontra-se em Espaço Agrícola, 
Espaço de Transição, Espaço Residencial H1 e Espaço Natural. 
Em espaço Agrícola existe sobreposição parcial de RAN, apenas tem 
possibilidade construtiva fora de RAN. 
Em Espaço de Transição existe capacidade constritiva para dois fogos. 
Em Espaço Residencial também existe capacidade construtiva para seis fogos. 
Em Espaço Natural existe sobreposição parcial de REN que não permite 
capacidade construtiva.  
►É proposto que a Câmara Municipal delibere emitir parecer favorável à 
pretensão da requerente (2 compartes, por motivos de escritura). 
Deliberação:  
 
 
 

PESSOAL 
1. Abertura de procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento – 

educação – aprovação 
(Vice-Presidente - Recursos Humanos) 
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, o seguinte: 
 - autorizar a abertura de um procedimento concursal pra a constituição de 
reserva de recrutamento para a carreira e categoria de Assistente Operacional, no 
domínio da educação, tendo em vista suprir necessidades futuras e transitórias 
de pessoal; 
 - autorizar a candidatura de trabalhadores com e sem vínculo de emprego público 
ao procedimento concursal para a constituição de reservas de recrutamento., 
Deliberação:  

 
 
 
2. Processo disciplinar – sanção – aplicação – Mariline Gomes 

(Presidente) 
Considerando que: 
- Nas conclusões do Relatório Final do processo disciplinar instaurado contra a trabalhadora, 
Mariline Claro Gomes, o instrutor propõe a aplicação da sanção de Demissão ao abrigo do 
disposto nos artigos 187.º e 297.º, n.ºs 1, 2 e 3, alínea g), 180.º, n.º 1, alínea d), 181.º, n.º 6 e 
197.º, n.º 4, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho; 
- O n.º 4 do artigo 197.º LTFP determina que compete aos órgãos executivos das autarquias 
locais a aplicação da aludida sanção; 
- A Comissão de Trabalhadores não apresentou parecer fundamentado nos termos previstos no 
n.º 4 do artigo 219.º da LTFP; 
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►É proposto que a Câmara Municipal delibere (por escrutínio secreto) proceder à 
análise do processo disciplinar instaurado contra a trabalhadora Mariline Claro 
Gomes, podendo:  
1 - Concordar com as conclusões do relatório do instrutor e aplicar a sanção de 
Demissão com a fundamentação constante naquele, ou, 
2 - Discordar das conclusões do relatório e determinar a emissão, no prazo de 10 
dias, de parecer por parte do superior hierárquico da trabalhadora ou da unidade 
orgânica ou serviço a que a mesma pertença; ou ainda 
3 - Discordar das conclusões do relatório e ordenar novas diligências a realizar no 
prazo para que para tal estabeleça. 
Deliberação:  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
1. Fornecimento de refeições em regime de confeção local e de refeições transportadas 

para as escolas do concelho de Sesimbra – relatório final, adjudicação, minuta do 
contrato e nomeação de gestoras do contrato – aprovação  
(….. - …..) 
►É proposto que a Câmara Municipal delibere,  
Deliberação:  
 
 
 

2. Fornecimento de refeições em regime de confeção local e de refeições transportadas 
para as escolas do concelho de Sesimbra – modificação do contrato em vigor – 
aprovação  
(…. - ….) 
►É proposto que a Câmara Municipal delibere,  
Deliberação:  

 
 
 
 
3. Reabilitação de Habitação Social – Bloco da Mata, Sesimbra – revisão de preços 

provisória trabalhos contratuais – autos de medição de 01 ao 19 – aprovação  
(Presidente) 
Consideração a informação técnica 15.630/22, de 06 do corrente,  
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, aprovar o pagamento da revisão 
de preços do 1.º ao 19.º auto dos trabalhos contratuais da obra em causa, no valor 
de 123.791,24 €, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, o que totaliza 
131.218,71 €, de acordo com o respetivo mapa. 
Deliberação:  
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4. Reabilitação de Habitação Social – Bloco da Mata, Sesimbra – revisão de preços 
provisória – 1.ª modificação contratual – autos de medição de 01 ao 11 – aprovação  
(Presidente) 
Considerando a informação técnica n.º 15640, de 06/07/2022,  
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, aprovar o pagamento da revisão 
de preços, do 1.º ao 11.º auto da 1.ª modificação contratual da obra mencionada 
em epígrafe, conforme previsto na cláusula 41.ª do caderno de encargos, ao abrigo do 
n.º 1, do artigo 382.º, do CCP, no valor de 6.066,43 €, ao qual acresce o IVA à taxa 
legal em vigor, totalizando 6.430,42€, de acordo com o respetivo mapa.  
A presente empreitada foi adjudicada, pelo valor de 2.095.923,61€ à firma Cobeng, 
Lda. 
Deliberação:  

 
 
5. Reabilitação de Habitação Social – Bloco da Mata, Sesimbra – revisão de preços 

provisória – 2.ª modificação contratual – autos de medição de 01 ao 07 – aprovação  
(Presidente) 
Considerando a informação técnica n.º 15.637/22, de 06 do corrente, 
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, aprovar o pagamento da revisão 
provisória de preços do 1.º ao 07.º auto da 2.ª modificação contratual da obra em 
causa, no valor de 1.191,63 €, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, o que 
totaliza 1.263,13 €, de acordo com o respetivo mapa. 
Deliberação:  

 
 
 
6. Reabilitação de Habitação Social – Bloco da Mata, Sesimbra – revisão de preços 

provisória – reequilíbrio financeiro – autos de medição de 01 ao 06 – aprovação  
(Presidente) 
Considerando a informação técnica n.º 15.638/22, de 06 do corrente, 
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, aprovar o pagamento da revisão 
provisória de preços do 1.º ao 06.º auto do reequilíbrio financeiro  da obra em 
causa, no valor de 2.445,81 €, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, o que 
totaliza 2.592,56 €, de acordo com o respetivo mapa. 
Deliberação:  
 
 

7. Requalificação da Mata da Vila Amália – 4.ª alteração ao plano final de consignação – 
aprovação   
(Presidente) 
Considerando a informação técnica 15.184/22, de 30 de junho,  
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, aprovar, nos termos do art.º 357.º 
do CPP e para os efeitos do n.º 3 do art.º 361.º do mesmo diploma, a 4.ª alteração 
ao plano final de consignação da empreitada em causa, adjudicada à firma Vitor 
Lança-Construções, Ld.ª.  
Deliberação:  
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8. Requalificação da Mata da Vila Amália – trabalhos complementares, prorrogação do 

prazo de execução e reposição de equilíbrio financeiro – 1.ª modificação objetiva do 
contrato – aprovação    
(Presidente) 
Considerando a informação técnica n.º 14597, de 22/06/2022, e conforme mapa de trabalhos 
complementares, plano de trabalhos, plano de mão-de-obra, plano de equipamentos e plano de 
pagamentos, apresentados para a empreitada mencionada em assunto, adjudicada à firma Vitor 
Lança Construções, Lda., pelo valor de 586.420,32€,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, o seguinte: 
- Aprovar os trabalhos complementares nos termos do art.º 370, do n.º 1 do art.º 373 
e n.º 1, do art.º 378 do CCP, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 30/2021, de 21 
de maio, no valor de 48.354,66 €, ao qual acresce o IVA à taxa de 6% (2.901,28€), 
totalizando o valor de 51.255,94€, que representa um acréscimo de 8,25% ao valor 
do contrato; 
- Aprovar os trabalhos a menos, nos termos do art.º 379.º do CCP, no valor de 
2.376,60€ ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor (142,60€), totalizando o valor 
de 2.519,20€, que representa um decréscimo de 0,41% ao valor do contrato; 
- A aprovação da Prorrogação do Prazo de execução do contrato, por um período 
de 90 dias de calendário a decorrer entre o dia 24 de setembro e o dia 22 de 
dezembro de 2022, conforme o plano de trabalho anexo, nos termos do n.º 1, do 
art.º 374, da alínea a), do n.º 1 do artigo 311.º e da alínea c), do artigo 312.º, sendo 
respeitados os limites do art.º 313.º, do CCP, de acordo com as alterações introduzidas, 
pela Lei n.º 30/2021, de 21 de maio. 
- Reposição do equilíbrio financeiro do contrato, resultante da manutenção do 
estaleiro no decurso da prorrogação de prazo, nos termos do disposto nos artigos 
282.º, 313.º, 314.º, e 354.º, do CCP, com as alterações introduzidas, pela Lei n.º 
30/2021, de 21 de maio, totalizando o valor de 4.725,00€ ao qual acresce o IVA à 
taxa legal em vigor (283,50€), totalizando o valor de 5.008,50€, que representa um 
acréscimo de 0,81% ao valor do contrato. 
Deliberação: 
 
 

9. Reabilitação da Capela de S. Sebastião – 5.ª modificação contratual – prorrogação do 
prazo de execução – aprovação – ratificação (Presidente)  
(Presidente) 
Considerando a informação técnica n.º 16166, de 13/07/2022,  
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, ratificar o despacho do Presidente 
de 15 de Julho de 2022, que aprovou a prorrogação do prazo de execução do 
contrato da empreitada mencionada, adjudicada à firma Monumenta-Reabilitação 
do Edificado e Conservação do Património, Ld.ª, por um período de 103 dias de 
calendário a decorrer entre o dia 21 de julho e o dia 31 de outubro próximos, nos 
termos do da alínea a) do n.º 1 do artigo 311.º e da alínea c) do artigo 312.º, sendo 
respeitado os limites do 313.º, do CCP, de acordo com as alterações introduzidas, pela 
Lei 30/2021, de 21 de Maio, conforme o plano de trabalho apresentado. Não 
havendo por agora lugar à reposição do equilíbrio financeiro do contrato nos 
termos do artigo 354º do CCP, dado que o empreiteiro não apresentou ainda o 
respetivo encargo. 
Deliberação:  
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10. Ampliação da Escola Básica n.º 2 da Quinta do Conde – liberação de caução faseada – 

- aprovação – ratificação (Presidente)  
(Presidente) 
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, ratificar o despacho do Presidente 
de 21 de junho de 2022, que aprovou o auto de vistoria para liberação da caução 
da empreitada em causa, e consequentemente proceder à liberação, no valor de 
28.715,84 € que corresponde a 30% da caução retida na faturação e à redução de 
30% das garantias bancárias 
Deliberação:  
 
 

11. Redes pedonais e cicláveis – EM 569/Azoia/Aldeia Nova da Azoia – receção provisória 
parcial – correção de defeitos – aprovação   
(Presidente) 
Na sequência da informação técnica n.º 16273/DOM, de 15/07/2022  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, aprovar o auto de receção 
provisória parcial da empreitada supracitada, nos termos dos arts. 395.º e 396.º do 
CCP, dando-se um prazo de 15 dias ao empreiteiro Manuel da Graça Peixito, Ldª., 
para correção dos defeitos. 
Deliberação:  
 
 

12. Delegação de competências no domínio da educação – celebração de contratos entre o 
Município e os Agrupamentos de Escolas Navegador Rodrigues Soromenho, Sampaio, 
Michel Giacometti, Quinta do Conde e Boa Água – retificação da deliberação de 
11.maio.22  
(Vice-Presidente - Educação) 
Considerando que: 
- O executivo municipal aprovou, em 11 de maio do corrente, as minutas 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, bem como os montantes constantes do 
Anexo I dos referidos contratos; 
- No mapa dos valores a cabimentar, incluídos na informação nº 9931, de 
06/05/2022, para o Agrupamento de Escolas Navegador Soromenho consta o 
seguinte: 

Refeitórios (EB2/3+ES) de gestão direta 
GOP 01.13.2022/22-2; CO 1104/040701 

Trf. Total 2022 2 805,58€ 
Trf. até março/2023   
Valor Mensal 701,40€ 

- Se constatou posteriormente que, por lapso, o valor indicado para 2022 contempla 4 
meses (8.416,74€/12*4), quando deveria indicar 9 meses, de abril a dezembro 
(8.416,74€/12*9): 
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Refeitórios (EB2/3+ES) de gestão direta 
GOP 01.13.2022/22-2; CO 1104/040701 

Trf. Total 2022 6.312,56€ 
Trf. até março/2023   
Valor Mensal 935,19€ 

- O referido mapa integra, na parte respeitante à cabimentação, a proposta registada sob o 
nº. 9945, de 06/05; 
- De acordo com o artigo 174.º do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 4/2015, os erros de 
cálculo e os erros materiais na expressão da vontade do órgão administrativo podem ser 
retificados, por iniciativa oficiosa, pelos órgãos competentes para a revogação; 
- Importa, pois, retificar o erro constante da referida proposta bem como o anexo I; 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, reforçar o cabimento n.º 2919, no 
valor de 3.506,98.€ correspondente aos 5 meses de 2022 em falta (8.416,74€/12*5) 
e, nessa conformidade, delibere retificar anexo I, bem como dar conhecimento à 
Assembleia Municipal desta retificação. 
Deliberação:  
 
 
 
 

13. Regulamento de atribuição e gestão do parque habitacional municipal – elaboração – 
início do procedimento  
(Presidente) 
O novo quadro normativo vigente e os novos instrumentos estratégicos aprovados pelos órgãos 
municipais em matéria de habitação, como a Estratégia Local de Habitação, impõem a elaboração de 
um novo regulamento municipal da habitação, que regule as condições e requisitos para o acesso e 
atribuição de habitações em regime de renda apoiada e a gestão do parque habitacional municipal 
de forma mais adequada às atuais exigências das políticas públicas de habitação e ao diagnóstico 
das carências habitacionais.  

O novo regime do arrendamento apoiado para a habitação, aprovado pela Lei n.º 81/2014 e alterado 
pela Lei n.º 32/2016, a aprovação da Lei de Bases da Habitação, em 2019, e a publicação de vários 
diplomas que a regulam sobre matérias especificas, como os Decretos-Leis n.º 80/2020, 81/2020 e 
89/2021, são apenas alguns dos diplomas que compõem uma complexa teia legal assente em novos 
paradigmas e conceitos, que devem estar refletidos na politica e na regulamentação local de acesso e 
gestão da habitação pública. 

A reponderação do modelo de gestão do parque habitacional existente, a redefinição da matriz de 
pontuação e hierarquização das candidaturas e o reforço de uma cultura de exigência e 
responsabilização dos utilizadores da coisa pública são alguns dos aspetos específicos a ter em 
consideração no novo regulamento municipal. 
Assim,  
A-  Considerando o propósito de elaborar um regulamento municipal mais adaptado ao atual 
contexto legal e social, às políticas públicas de habitação vigentes e aos novos instrumentos de 
planeamento e ordenamento do território em matéria de habitação; 
B-  Considerando que compete à câmara municipal elaborar os projetos de regulamentos externos 
do município, conforme dispõe a al. k) do n.º 1 do art.º 33.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro; 
C-  Considerando que o Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de janeiro, estabelece o dever de publicitação do início do procedimento de elaboração do 
regulamento administrativo, na perspetiva dos interessados no procedimento constituírem-se como tal e 
apresentarem os seus contributos para a elaboração dos regulamentos municipais; 
D-  Considerando que a publicitação do início do procedimento, consagrada no n.º 1 do artigo 98.º do 
CPA, deve ser realizada através da internet, no sítio institucional da entidade pública, com a indicação do 
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órgão que decidiu desencadear o procedimento, da data em que o mesmo se iniciou, do seu objeto e da 
forma como se pode processar a constituição como interessados e a apresentação de contributos para a 
elaboração do regulamento; 
E- Considerando que a direção do procedimento cabe ao órgão competente para a decisão final, como 
estabelece o n.º 1 do artigo 55.º do CPA;  
F- Considerando que a direção do procedimento tem de ser delegada, no caso de órgão colegial, num 
membro do referido órgão ou em agente dele dependente – artigo 55.º n.ºs 2 e 4 do CPA. 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das normas 
supracitadas: 
1- Desencadear o procedimento de elaboração do Regulamento Municipal de 
Atribuição e Gestão do Parque Habitacional e proceder à sua publicitação, nos 
termos do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do CPA; 
2- Fixar o prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação do início do 
procedimento no sítio institucional do Município de Sesimbra, para os 
interessados que pretendam constituir-se como tal no presente procedimento 
apresentarem contributos para a elaboração do regulamento, devendo fazê-lo por 
escrito através de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara; 
3- Delegar na Vereadora Felicia Maria Cavaleiro da Costa a direção do 
procedimento. 
Deliberação:  
 
 
 

14. Plano anual de transportes escolares – ano letivo 2022/2023 – previsão da rede de 
transportes escolares – aprovação  
(Vice-Presidente - Pelouro de Educação) 
Considerando que:  

A- A Educação é um dos pilares fundamentais do desenvolvimento nas sociedades modernas e um 
direito fundamental dos cidadãos, que se traduz na igualdade de oportunidades de acesso à escola; 

B- Todos os alunos, independentemente da sua situação pessoal e social, devem ter oportunidade de 
adquirir um nível de educação e formação que facilite a sua inclusão social e promova a sua valorização 
pessoal; 

C- Os Municípios no domínio das suas atribuições têm a responsabilidade, conjuntamente com a 
Administração Central, de promover políticas públicas de educação e ensino, que salvaguardem os 
interesses das suas populações, exercendo as competências que lhe são atribuídas por lei de forma a 
garantir no seu território uma verdadeira liberdade e igualdade de acesso à educação e ao ensino. 

D- O serviço de transporte escolar é uma das muitas vertentes das políticas públicas de educação com 
expressão municipal cuja finalidade última é facilitar e promover o acesso ao ensino, através da 
organização e funcionamento de uma rede de transportes entre a residência dos alunos e os 
estabelecimentos de ensino do Concelho. 

E- Compete à câmara municipal, nos termos da alínea gg) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, assegurar, organizar e gerir os transportes escolares, de forma integrada com 
as redes de transportes públicos, devendo ser um complemento destes; 

F-  O Plano de Transporte Escolar é um instrumento de planeamento e gestão do serviço de transporte, 
que deve ser anualmente ajustado à procura efetivamente verificada em cada ano letivo e sujeito a 
reajustes no decurso do próprio ano letivo para responder a alterações conjunturais;  

G- O presente Plano é aprovado num contexto de concretização de transferências preconizada pela Lei 
n.º 50/2018, de 20 de agosto, e regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, no entanto, 
considerando o regime transitório previsto no n.º 4 do art.º 67.º, do referido diploma, ainda não contempla a 
plena transferência de competências; 

H- A Lei n. º 2/2020, de 31 de março, que aprova o Orçamento de Estado para 2020, no seu artigo 422.º 
procedeu à alteração do n.º 4 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, determinando que 
“até à entrada em vigor da portaria referida no n.º 1 do artigo 68.º, previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 
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20.º é circunscrito ao ensino básico, mantendo-se a aplicação do previsto no Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 
de setembro”; 

I- De salientar que o mesmo, se encontra adequado à nova realidade dos transportes públicos 
introduzida pelo sistema tarifário metropolitano, designadamente, com o acesso ao passe “Navegante 
Municipal Sesimbra”, passe “Navegante Metropolitano” e “Passe Navegante 12”, e em conformidade com a 
nova operação de transportes públicos rodoviários, da carris metropolitana, da TML-Transportes 
Metropolitanos de Lisboa, válidos nas redes dos operadores de serviço público de transporte regular de 
passageiros da Área Metropolitana de Lisboa; 

J- A Câmara Municipal mantém os compromissos que já tinha assumido nos anos letivos anteriores, com 
pequenos ajustes, nomeadamente, o apoio aos alunos matriculados no ensino profissional, percursos de 
risco, o apoio até à conclusão do ensino secundário ou 20 anos de idade, alargando o limite de idade, entre 
outros, com alguns ajustes; 

K- Procedeu-se ainda à inclusão dos alunos com dificuldades de locomoção no âmbito da educação 
inclusiva, não obstante a necessidade de aclaração de algumas situações, foi prevista uma verba, por 
forma a acautelar a satisfação das necessidades previstas para o início do ano letivo, bem como, a 
necessidade de alteração de prazos, links de acesso à plataforma e clarificação de alguns aspetos com 
vista à melhor organização no funcionamento e acesso ao serviço de transporte escolar; 

L- O Plano prevê abranger na rede de transportes públicos um total de 1126 alunos, dos quais 286 são 
menores de 13 anos, que utilizam o passe navegante 12 não necessitando de recorrer aos serviços 
municipais e 930 alunos são maiores de 13 anos, prevendo-se uma despesa no valor de 286.000.00 €, a 
qual é conjugada por circuitos especiais, realizados através de viaturas municipais e/ou de aluguer, 
calculando 11 alunos, num valor estimado de 8354.40 € e 31 com uma verba estimada em 10.058,10 €, 
respetivamente; 

M- A Câmara Municipal prevê despender na rede de transportes escolares, a qual se conjuga e 
complementa a rede de transportes públicos, para o próximo ano letivo o valor global 394.412,50 € e 
abranger um total de 1258 alunos, nos termos e condições definidos no Plano em anexo; 

N- O Plano foi submetido a discussão e parecer do Conselho Municipal de Educação, tendo merecido 
parecer favorável, por unanimidade, em 02 de julho de 2021; 

O- O transporte da população escolar no concelho é efetivado pela Carris Metropolitana, da TML -
Transportes Metropolitanos de Lisboa; 

P- Foi contemplado no Plano Anual de Transporte Escolar para o Ano letivo 2022/2023 que “o transporte 
da população escolar matriculada em estabelecimentos no concelho será efetuado pela empresa 
concessionária da rede pública (…)” e que “(…) os alunos a frequentar estabelecimentos de ensino 
localizados fora do concelho, além destes transportes, poderão também utilizar outros 
transportes/transportadoras (rodoviário/ferroviário ou fluvial)”; 

Q- A TLM, é detida pela Área Metropolitana de Lisboa (“AML”), prosseguindo competências delegadas e 
subdelegadas desta nos domínios da mobilidade e transportes, nomeadamente na organização, 
planeamento, desenvolvimento e articulação das redes e linhas do serviço público de transporte de 
passageiros, medidas e políticas de mobilidade e transportes, sob a qual vão operar os transportes públicos 
rodoviários intermunicipais e municipais na área metropolitana de Lisboa, com as exceções previstas; 

R- Cumpridas as formalidades do Contrato no âmbito do Serviço Público de Transporte Rodoviário de 
Passageiros na AML, abrangendo o Município de Sesimbra o lote 3 e em consideração que ao abrigo do 
disposto no n.º 2 da Cláusula 18.ª dos Contratos a titularidade da receita das vendas de títulos de 
transporte é da TML, a receita deve ser transferida para esta entidade; 

S- A despesa prevista de setembro a dezembro de 2022 é de 113.600,00 € e de janeiro a julho de 2023 
de 172.400,00 €, perfazendo o total de 286.000,00 €, a qual corresponde aos encargos com o serviço de 
transporte escolar para 1216 alunos, através da utilização de transportes públicos coletivos, conforme o 
Plano Anual de Transportes Escolares, para fazer face à previsão da procura verificada, por forma a 
assegurar aos alunos maiores de 13 anos o serviço de transporte escolar para o ano letivo 2022/2023;  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da legislação supracitada: 
1- Aprovar o Plano de Transporte Escolar para o ano letivo 2022/2023, em anexo; 
2- Dar conhecimento do Plano de Transporte Escolar, para o ano letivo 
2022/2023, à TML-Transportes Metropolitanos de Lisboa, enquanto, Autoridade de 
Transportes.  
►Mais é proposto que a Câmara Municipal delibere: 
3- Autorizar que o transporte seja realizado através da TML-Transportes 
Metropolitanos de Lisboa e que consequentemente os serviços procedam à 
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requisição mensal das respetivas assinaturas, mediante a introdução das 
autorizações no portal viva; 
4- Seja efetuado o compromisso da respetiva despesa àquela empresa, 
discriminada pelas diversas rubricas, bem como, seja contemplado o 
agendamento da despesa para o ano seguinte: 

 GOP C.O Set. a Dez 
2022 

Jan. a Jun/ 
Jul. 2023 

Total 

2.º e 3.º CEB         
01032007/17.1 1103.020210 38040.00 57060.00 95.100.00 
Ensino Secundário         
01042007/20.1 1103.020210 64160.00 96240.00 160400.00 
Ensino Profissional         
01072007/25.1 1103.020210 11400.00 19100.00 30500.00 
 Total     113.600.00   172.400.00 286.000.00 

Deliberação:  
 
 
 

15. Estabelecimentos comerciais de restauração e bebidas do concelho de Sesimbra – 
alargamento dos limites dos horários de funcionamento durante o Festival Super Bock 
Super Rock 2022 – revogação da deliberação de 06.julho.22 – ratificação (Presidente)  
(Vereadora - Pelouro de Economia Local e Gestão de Equipamentos) 
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, ratificar o despacho do Presidente 
de 12 de julho de 2022, que aprovou a revogação da deliberação de 06 de julho de 
2022, que permitia o alargamento do horário de funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais de restauração e bebidas do concelho de Sesimbra 
até às 06h, nos dias 14, 15 e 16 de julho de 2022. 
Deliberação:  
 
 

16. Proibição de venda ambulante nas imediações do Festival Super Bock Super Rock 
2022 e fora das zonas fixas demarcadas de venda ambulante – revogação da 
deliberação de 06.julho.22 – ratificação (Presidente) 
(Vereadora - Pelouro de Economia Local e Gestão de Equipamentos) 
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, ratificar o despacho do Presidente 
de 12 de julho de 2022, que aprovou a revogação da deliberação de 06 de julho de 
2022, que proibia a venda ambulante nas imediações do festival e fora das zonas 
fixas demarcadas de venda ambulante, nos dias 14, 15 e 16 de julho de 2022. 
Deliberação:  
 
 

17. Estabelecimentos comerciais de restauração e bebidas na Freguesia de Santiago – 
alargamento dos limites dos horários de funcionamento – “Mega Samba” – aprovação  
(Vereadora - Pelouro de Economia Local e Gestão de Equipamentos) 
Considerando que: 

A. Nos próximos dias 28,29, 30 e 31 de julho vai realizar-se na Av. dos Náufragos, em 
Sesimbra, os eventos do Carnaval de Verão e o MegaSamba; 
B. Estes eventos irão atrair à vila de Sesimbra milhares de pessoas, em diferentes períodos do 
dia e da noite; 
C. Irá verificar-se uma grande concentração de pessoas na zona dos eventos; 
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D. É necessário assegurar o melhor acolhimento a todos os visitantes, garantindo que os 
estabelecimentos tenham capacidade de respostas durante um período mais alargado que o 
habitual; 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, autorizar, de 28 a 31 de julho de 
2022, o alargamento dos limites de horário de funcionamento dos 
estabelecimentos de restauração e bebidas, na freguesia de Santiago, até às 
04h00, nos dias 28, 29, 30 e 31 de julho, ao abrigo do n.º 2 do art.º 17.º do 
Regulamento dos Horários de Funcionamento dos estabelecimentos comerciais de 
restauração e bebidas, nas seguintes condições: 
1. A ocupação com balcões é opcional e não cumulativa com uso para 
esplanada; 
i. A instalação do balcão deve observar uma distância à faixa de rodagem 
necessária para garantir a segurança dos clientes; 
2. O explorador do estabelecimento tem de garantir, no exterior, um corredor de 
acesso, com sinalética indicativa das instalações sanitárias destinadas aos 
clientes, nos termos previstos no art.º 130.º do Anexo I do DL n.º 10/2015, de 16 de 
janeiro, na redação atualizada; 
3. A venda de bebidas, para consumo fora dos estabelecimentos, apenas é 
admitida em recipientes de material leve e não contundente. 
Deliberação:  
 
 
 
 

18. Proibição de venda ambulante fora das zonas fixas demarcadas de venda ambulante – 
Mega Samba – aprovação  
(Vereadora - Pelouro de Economia Local e Gestão de Equipamentos) 
Considerando que: 
1. Nos próximos dias 28, 29, 30 e 31 de julho vai realizar-se na Av. dos 
Náufragos, em Sesimbra, o Carnaval de Verão e o MegaSamba; 
2. Estes eventos vão concentrar milhares de pessoas na referida artéria e nas suas 
imediações; 
3. Estes eventos são atrativos para o exercício de atividades de comércio não 

sedentário, comummente designado por venda ambulante; 
4. É necessário um adequado ordenamento do espaço público para garantir a 
circulação segura de pessoas e viaturas, em particular viaturas de emergência, evitando 
a existência de obstáculos ou elementos perturbadores do livre-trânsito nas imediações 
dos eventos; 
5. É importante evitar a propagação descontrolada de atividades de comércio de 
caráter não sedentário, que pode causar prejuízos sérios à segurança rodoviária, à 
circulação de peões, à paisagem, à estética e ambiente dos lugares. 
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do Lei n.º 27/2013 de 12 
de abril e do Regulamento Municipal de Feiras e Venda Ambulante do Município de 
Sesimbra, proibir o exercício de atividades de comércio de caráter não sedentário 
(venda ambulante), na freguesia de Santiago do Concelho de Sesimbra, exceto 
nos locais fixos de venda ambulante demarcados, aprovados por deliberação da 
Câmara Municipal. 
Deliberação:  
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19. Beneficiários ou requerentes de proteção internacional temporária do Afeganistão e da 
Ucrânia – apoio na receção, acolhimento e integração, na Sociedade Portuguesa – 
candidatura – submissão – aprovação – ratificação (Presidente)  
(Presidente) 
Na sequência da abertura do aviso n.º: 102/FAMI/2022 com o objetivo nacional ON 1 – 
Acolhimento/Asilo, do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), que tem como 
objetivo prestar apoio na receção, acolhimento e integração, na sociedade portuguesa, a 
beneficiários ou requerentes de proteção internacional ou proteção temporária oriundos do 
Afeganistão e da Ucrânia e, tendo em conta que o período de apresentação de candidaturas 
teve início a 01/06/2022 e terminou a 30/06/2022 às 23h, tornou-se imprescindível agilizar o 
processo de submissão da candidatura a fim de se respeitar os prazos inicialmente 
apresentados. 

Tal como referido na informação n.º 14269, de 20/06/2022, considerou-se que esta candidatura 
era de elevada importância, uma vez que: 

- Desde Março até à data de hoje, já se realizaram no âmbito do Centro Local de Apoio à 
Integração dos Migrantes - CLAIM o atendimento a cerca de 60 agregados familiares ucranianos; 

- O serviço de ação social tem realizado um trabalho com estas famílias a nível da sua inclusão 
na sociedade de acolhimento nas mais diversas áreas - saúde, educação, emprego, formação, 
atividades lúdico-desportivas para crianças, etc.; 

- A maioria destas famílias encontra-se com uma condição financeira desfavorável pelo que têm 
recebido apoio alimentar. Já foram atribuídos cerca de 52 cabazes de alimentos; 

- Algumas destas pessoas chegam com problemas de saúde, sendo que já foi igualmente 
realizado o apoio a nível de consultas médicas e aquisição de medicamentos; 

- A maior dificuldade dos cidadãos ucranianos prende-se com a questão do alojamento que, no 
nosso concelho, é escasso e bastante inflacionado. Por falta de resposta local, algumas famílias, 
que residiam em Sesimbra, viram-se obrigadas a deslocarem-se para outros pontos do país; 

- Foi criado um Plano Municipal Extraordinário de Acolhimento a Refugiados da Ucrânia, 
aprovado por unanimidade na reunião de Câmara n.º 6166 de 18/03/2022, que contempla 
uma verba de 50 000 €, já cabimentada com o número 1836. Atualmente encontram-se 
disponíveis 41 603.36 euros; 

- No âmbito do apoio extraordinário às famílias ucranianas, o município já efetuou uma 
despesa de 8 396.64 euros, nomeadamente a nível de aquisição de bens alimentares, 
eletrodomésticos e mobiliário; 
- A taxa de cofinanciamento é de 75% do custo total elegível; 
Perante estes dados, considerou-se que seria uma mais-valia a submissão de uma 
candidatura que incluísse os gastos já realizados, a fim de o município ser ressarcido, e 
com uma previsão de despesas futuras que contemplasse o valor remanescente da verba 
inicialmente cabimentada. 
Dadas as características e as reais necessidades dos agregados familiares ucranianos 
que residem no nosso município, preencheu-se o formulário de candidatura, que foi 
submetido a 29/06/2022 e que se encontra anexo a esta proposta. 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do n.º 3 do art.º 35.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o despacho do Presidente de 
17.junho.2022, que aprovou a submissão da candidatura em causa ao Aviso n.º 
102/FAMI/2022. 
(FAMI-Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração) 
Deliberação:  
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20. Grupo Folclórico e Humanitário do Concelho de Sesimbra – VIII Edição do Festival de 
Folclore de Sesimbra – subsídio eventual 
(Presidente - Pelouro da Cultura) 
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, atribuir ao Grupo Folclórico e 
Humanitário do Concelho de Sesimbra, um subsídio no valor de 5.000,00€, 
destinado a minimizar as despesas com a realização do Festival de Folclore de 
Sesimbra, realizado no dia 09 do mês em curso (designadamente, transportes de 
intercâmbio entre Ranchos participantes e alimentação aos grupos). Mantem-se o 
apoio logístico remanescente da autarquia ao evento. 
Deliberação:  
 
 
 

21. Agrupamentos de Escuteiros do concelho de Sesimbra – Programa de Apoio ao 
Associativismo Sesimbrense – atividade escutista ACANAC – subsídios eventuais 
(Presidente - Pelouro de Desporto e Juventude) 
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Sesimbrense, atribuir aos três Agrupamentos de Escuteiros do 
concelho, que mais adiante se passam a discriminar, um subsídio eventual no 
valor total de 2.900,00€, para comparticipar no transportes dos elementos dos 
mesmos para Idanha-a-Nova, local onde irá ser levada a efeito a atividade 
escutista a nível nacional, designada ACANAC-Acampamento Nacional de 
escuteiros, a realizar entre os dias 31 de julho e 7 de agosto: 
 - Agrupamento 325 de Sesimbra – 725,00€ 
 - Agrupamento 350 de Santana – 725,00€ 
 - Agrupamento 718 da Quinta do Conde – 1.450,00€ 
(valores correspondentes a 50% do menor valor dos orçamentos apresentados pelas 
associações) 
Deliberação:  
 
 
 

22. Agrupamento de Escuteiros 350 de Santana – atividade escutista no âmbito do projeto 
promovido pelo Serviço de Juventude da Câmara Municipal “(Quase) 15 dias de 
Pausa”– subsídio eventual 
(Presidente - Pelouro de Desporto e Juventude) 
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, atribuir ao Agrupamento de 
Escuteiros 350 de Santana, um subsídio eventual, no valor de 180.00 €, para 
colmatar as despesas pelo mesmo suportadas com as atividades desenvolvidas 
no Acampamento com os jovens participantes na Quinta da Figueira Branca, nas 
Pedreiras, no âmbito do projeto promovido pelo Serviço de Juventude da Câmara 
Municipal “(Quase) 15 dias de Pausa”, realizado nos dias 11 e 12 de abril de 2022. 
Deliberação:  
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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,  
 
 
 
IV. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

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


