
17.agosto.22 

 
 

 1 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

A REALIZAR NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022 
 

ORDEM DE TRABALHOS 
 

I.PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
 

 
 
 

INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE POR MOTIVO DE FÉRIAS DO PRESIDENTE – 
OUTRAS 

• Ofício da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 
do Tejo a informar que, na sequência de apresentação, em fase de audiência de 
interessados, de alegações à proposta de desconformidade do EIA respeitante ao 
projeto de Empreendimento Turístico da Herdade da Mata do Rei, no lugar 
denominado Casal da Mata do Rei, em Caixas, a Autoridade de Avaliação de 
Impacte Ambiental (AIA) emitiu decisão de desconformidade ao Estudo de Impacte 
Ambiental. 
 
 
 

INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE POR MOTIVO DE FÉRIAS DO PRESIDENTE – 
DECISÕES 

• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 01 de agosto de 2022 (zona 3). 
 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 

• Do Serviço de Contabilidade a enviar a 12.ª alteração/permutativa ao Orçamento 2022 
e 12.ª alteração/modificativa às GOP’s – ano de 2022 e anos seguintes de 2023 e 
2024, documentos aprovados pelo respetivo Vereador. 
 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES – VEREADOR DO PELOURO DO PROJETO MUNICIPAL 
AUGI 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 04 a 09 de agosto de 2022 (zona 5). 
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II.PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Obras novas – construção de condomínio de 3 moradias, 1 piscina e muro de vedação 
– licenciamento – Avenida do Alcaide – Lagoa de Albufeira – Maria Fernanda Coelho  
(Vereador - Pelouro Projeto Municipal AUGI) 

O projeto de arquitetura referente à operação urbanística em causa foi aprovado em 
reunião de 23.02.2022. Considerando os pareceres técnicos favoráveis,  

►É proposto que a Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 23.º do RJUE - Regime 
Jurídico da Urbanização e da Edificação, delibere aprovar o pedido de licenciamento 
para a construção de condomínio habitacional com 3 fogos, piscina e muro. 

Parâmetros do pedido: 
Projeto Tipo – Condomínio 
Uso – Habitação 
STP – 474,25 m2 
N.º de fogos – 3 
N.º de pisos – 1 
Projeto – Moradias Isoladas 
Estacionamento público – 1 lugar 
Estacionamento particular – 8 a descoberto e 2 a coberto 
Áreas de cedência propostas: 
Área de cedência para zona verde pública – 307,00 m2 
Servidão de passagem: 
Espaço destinado a servidão de passagem (conforme desenho) - 320,00 m2 

São condições da licença: 
1. Execução 
De acordo com o n.º 1 do artigo 57.º do RJUE deverá ser cumprido o disposto no regime da 
gestão de resíduos de construção e demolição - Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março. 
2. Prazo 
De acordo com o n.º 1 do artigo 58.º do RJUE fixa-se, em conformidade com a programação 
apresentada pelo requerente, o prazo de 24 meses para a execução da obra. 

Deliberação:  
 
 
 
2. Obras novas – demolição de edifício – licenciamento – Rua do Pocinho e EN 379, Maçã 

– Maria da Graça dos Reis e Ana Luisa da Silva  
(Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 

Tratando-se de operação urbanística elencada na al. f) do n.º 2 do art.º 4.º do RJUE - 
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, considerando a respetiva STP - 
601,89 m2 e tendo em conta os pareceres técnicos favoráveis emitidos,  

►É proposto que a Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 23.º do RJUE - Regime 
Jurídico da Urbanização e da Edificação, delibere: 

 Deferir o pedido de licenciamento da operação urbanística pretendida: 
 Demolição de edifício 

 Fixar, de acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 58.º daquele regime jurídico e 
em conformidade com a programação apresentada pelo requerente, o prazo de 2 
meses para a execução da demolição. 

Deliberação:  
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3. Destaque – Rua do Rio n.º 2 e 4, Casais de Azoia – Joaquim Marques dos Santos, 
Cabeça de Casal da Herança de Joaquim Graça dos Santos  
(Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere deferir o pedido do requerente. 
Área total 785 m2 
Área a destacar 435 m2 
A propriedade face ao plano encontra-se abrangida pela UOPG 6 - Azoia 

Deliberação:  
 
 
 

4. Destaque – Charneca da Cotovia – Manuel Garcia do Rego Bravo  
(Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere deferir o pedido do requerente. 
Área total 1.208 m2 
Área a destacar 562,80 m2 
A propriedade face ao plano encontra-se totalmente abrangida por Espaço H2 

Deliberação:  
 
 
 
 

5. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 01/2011, 
emitido em nome da Câmara Municipal de Sesimbra – Charneca da Cotovia – 
Efimóveis, SA 
(Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
O presente pedido visa a reformulação quase que integral do loteamento, particularmente 
ao nível da implantação dos lotes, dos arruamentos, dos passeios, do número de lugares 
de estacionamento públicos e privados, dos espaços verdes, da localização dos 
comércios/serviços e do número total de fogos. 

Excetua-se das alterações a área total de construção e o número de pisos, que se mantêm. 

É alterada a planta síntese do loteamento e respetivos quadros. 

A presente alteração à licença de loteamento é ainda uma decorrência do procedimento de 
alienação de património municipal, cujo programa determinava no ponto 3.2.2 que a câmara 
municipal disponibilizaria ao concorrente vencedor lotes com capacidade construtiva, sendo da 
responsabilidade do concorrente vencedor a elaboração de todos os projetos e estudos 
necessários e a respetiva aprovação junto das entidades externas, assim como a execução 
integral das obras de urbanização, incluindo as redes de infraestruturas e os espaços verdes 
públicos e mobiliário urbano. No quadro desta operação o concorrente, aqui promotor, 
apresentou garantia bancária no valor de 535.480,00€ para assegurar o cumprimento da 
obrigação de entregar ao Município (contrato de permuta de bem presente por bem futuro) a 
área bruta de construção correspondente a 7% do total da construção dos fogos a custos 
controlados para integração no domínio privado municipal. Em cumprimento da deliberação de 
18 de maio de 2016, foi celebrado um contrato de urbanização, que definiu o prazo de 
execução e calendarização das obras, que deve agora ser ajustado às alterações aprovadas. 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere: 

- Deferir o pedido de licenciamento das alterações da operação de loteamento e 
respetivas obras de urbanização, nos termos e condições referidas na presente 
proposta; 
- Alterar o contrato de urbanização celebrado em 25 de maio de 2016 em 
conformidade com as alterações ora aprovadas. 

 



17.agosto.22 

 
 

 4 

Quanto às características do loteamento: 
Área do terreno – Mantém-se (13 286,13m2); 
Área de espaços verdes e de utilização coletiva – de 2.762,00m2 passa para 4.225,32m2; 
Área de cedência para domínio público – de 6.211,00m2 passa para 5.503,60m2 (sendo 
1.484,96m2 para arruamentos; 2.822,66m2 para passeios; 797,81m2 para estacionamento; 
226,09m2 para área de canteiro (associada à área de passeio); e 172,08m2 para área 
destinada a depósito de gás e PT); 
Área de lotes – de 4.313,00m2 passa para 3.557,21m2; 
Área de implantação - de 3.205,00m² passa para 3.406,98m²; 
Área de construção habitacional – mantém-se (10.511,00m2); 
Área de construção comércio/ serviços - mantém-se (779,00m2, sendo 100,00m2 (uma loja) para 
equipamento social a ceder à CMS); 
Área de construção total acima do solo – mantém-se (11.290,00m2); 
Cércea – Mantém-se (cv + rc + 3p); 
N.º de comércio/ serviços – de 7 passa para 8; 
N.º de fogos – de 103 passa para 99 (sendo 90 fogos destinados a habitação de custos 
controlados); 
N.º de lugares de estacionamento cobertos – de 103 passa para 99; 
N.º de lugares de estacionamento exteriores – de 108 passa para 68; 
N.º de habitantes previstos – de 360 passa para 346; 
Índice de utilização – de 0,878 passa para 0,850; 
Índice de ocupação – de 0,251 passa para 0,256; 
Densidade habitacional (fog/ha) – de 80 passa para 74,5; 

Quanto às características dos lotes: 
Lote n.º 1: 
Área do lote – de 535,00m² passa para 523,33m²; 
Área de implantação – de 297,50m2 passa para 373,10m2 (apesar de não explicita no 
alvará inicial retira-se da área prevista para a cave); 
Cércea – Mantém-se (cv + r/c + 3p) 
Área de estacionamento (cave) - de 297,50m2 passa para 373,10m2; 
Área de construção comércio – mantém-se (179,00m2); 
Área de construção habitação – de 1.011,00m² passa para 1.037,50m²; 
Área total de construção (acima do solo) - de 1.190,00m² passa para 1.216,50m²; 
N.º de unidades de comércio (lojas) – de 1 passa para 2; 
N.º de fogos – de 8 passa para 9; 
N.º de lugares de estacionamento privados (não definidos no alvará inicial) – 9; 

Lote n.º 2: 
Área do lote – de 1.675,00m² passa para 937,20m²; 
Área de implantação – de 1.337,50m2 passa para 937,20m2 (apesar de não explicita no 
alvará inicial retira-se da área prevista para a cave); 
Cércea – Mantém-se (cv + r/c + 3p) 
Área de estacionamento (cave) - de 1.337,50m2 passa para 937,20m2; 
Área de construção comércio – de 600,00m2 passa para 320,00m2; 
Área de construção habitação – de 3758,00m² passa para 3.028,50m²; 
Área total de construção (acima do solo) - de 4.358,00m² para 3.348,50m²;  
N.º de unidades de comércio (lojas) – de 6 passa para 3; 
N.º de fogos – de 39 passa para 32; 
N.º de lugares de estacionamento privados (não definidos no alvará inicial) – 32; 

Lote n.º 3: 
Área do lote – de 894,00m² passa para 909,46m²; 
Área de implantação – de 668,00m2 passa para 909,46m2 (apesar de não explicita no 
alvará inicial retira-se da área prevista para a cave); 
Cércea – Mantém-se (cv + r/c + 3p) 
Área de estacionamento (cave) - de 668,00m2 passa para 909,46m2; 
Área de construção comércio – mantém-se (0,00m2); 
Área de construção habitação – de 2.463,00m² passa para 3.222,50m²; 
Área total de construção (acima do solo) - de 2.463,00m² para 3.222,50m²;  
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N.º de unidades de comércio (lojas) – mantém-se (0); 
N.º de fogos – de 24 passa para 29; 
N.º de lugares de estacionamento privados (não definidos no alvará inicial) – 29; 

Lote n.º 4: 
Área do lote – de 1.209,00m² passa para 1.187,22m²; 
Área de implantação – de 902,00m2 passa para 1187,22m2 (apesar de não explicita no 
alvará inicial retira-se da área prevista para a cave); 
Cércea – Mantém-se (cv + r/c + 3p) 
Área de estacionamento (cave) - de 902,00m2 passa para 909,46m2; 
Área de construção comércio – de 0,00m2 passa para 280,00m2; 
Área de construção habitação – de 3.279,00m² passa para 3.222,50m²; 
Área total de construção (acima do solo) - de 3.279,00m² passa para 3.502,50m²;  
N.º de unidades de comércio (lojas) – de 0 passa para 3; 
N.º de fogos – de 32 passa para 29; 
N.º de lugares de estacionamento privados (não definidos no alvará inicial) – 29; 

Quanto às condições das obras de urbanização: 
As obras de urbanização devem ser executadas de acordo com o cronograma de trabalhos 
apresentado. 
As obras de urbanização são as constantes do processo e englobam: 
A. Execução de arruamentos e estacionamentos, conforme projeto e anotações emitidas; 

O estacionamento longitudinal será limitado por guia em calcário; 
B. Execução de lancil, conforme projeto e anotações emitidas; 
C. Execução de passeios, conforme projeto e anotações emitidas; 
D. Execução de sinalização horizontal e vertical, conforme projeto e anotações emitidas. 

Deverá ser fornecida e instalada sinalização específica para o acesso à área designada 
com “Zona de coexistência”. 
A sinalização vertical deverá ser entregue para prévia numeração e registo, no serviço 
municipal competente, só podendo ser colocada após esse registo. 
Aquando da vistoria para a receção provisória deverá estar executada/colocada a 
sinalização; 

E. Execução de sinalização toponímica.  
Aquando da vistoria para a receção provisória deverá estar colocada a sinalização 
toponímica, de acordo com os elementos a solicitar à Câmara na fase de abertura de caixa 
dos arruamentos; 

F. Execução da rede de águas, rede de incêndio e rede de rega, conforme projeto e 
anotações emitidas; 

G. Execução de rede de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, conforme 
projeto e anotações emitidas; 

H. Execução de rede elétrica (MT, BT, PT) e rede de iluminação pública, devendo ser 
respeitadas as condições que vierem a ser impostas pela E-REDES e as indicações do 
serviço municipal competente; 

I. Execução de rede de telecomunicações, devendo ser cumpridas as indicações do serviço 
municipal competente; 

J. Execução de arranjos exteriores das zonas verdes, incluindo o sistema de rega automático 
e murete técnico para o contador; 

K. Fornecimento e instalação de contentores de profundidade Lasso, com cuba em 
polietileno e acabamento em madeira ou reciclados, conforme as especificações fornecidas 
pela Divisão de Ambiente Urbano, sendo 1 (um) para recolha de indiferenciados (5 m³), dois 
(2) para recolha separativa (5 m³, amarelo e azul) e um (1) para recolha separativa (3 m³, 
verde); 

L. Execução de rede de gás, conforme projeto e anotações emitidas com ligação à rede 
existente a Norte. 

Outras condições complementares: 
- Deverá ser elaborado o Plano de Segurança, para a fase de obra; 
- Os desenhos de registo das obras executadas (telas finais), a apresentar, deverão ser 
georreferenciados (ETRS89, units=metro) e o seu formato digital deverá ser em ficheiro dwg 
ou compatível (com diferenciação de “layers”). 
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- Antes do início das obras deve ser apresentado o parecer de aprovação e-redes, 
relativamente às infraestruturas elétricas (MT, PT, MT e IP), conforme parecer da DLGF. 
- Na sequência do ponto anterior deverá ser revisto o valor da estimativa de custos 
apresentada (apresentada nova estimativa de custos) de modo a refletir os valores das 
infraestruturas elétricas, tudo acrescido de 23% de IVA. 

O prazo para a conclusão das operações de edificação previstas na operação de loteamento é 
de 24 meses; 

O prazo de execução das obras de urbanização é de 24 meses. 

O alvará em vigor, correspondente à versão anterior do loteamento, não tendo sido prestada 
caução para a garantia a boa execução das obras de urbanização, por se tratar de uma 
operação de loteamento de iniciativa municipal. Contudo, o valor orçamentado para obras de 
urbanização referentes à presente alteração é o constante no quadro seguinte, excecionando-se 
o valor relativo à energia elétrica, pelo acima exposto. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PESSOAL 

1. Mobilidade intercarreiras – consolidação – Rui Amigo 
(Vice-Presidente - Recursos Humanos) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, no âmbito do exercício das 
competências que me foram delegadas pelo Presidente da Câmara, a 
consolidação da mobilidade do trabalhador Rui Jorge Zegre Neto Amigo na 
categoria de Assistente Técnico, ao abrigo do disposto no art.º 99.º-A da LTFP, 
porquanto se encontram verificados os requisitos legalmente impostos: 

 Existe o acordo do trabalhador; 

 O trabalhador é titular das habilitações exigidas para o preenchimento do posto 
de trabalho; 

 Existe posto de trabalho disponível no mapa de pessoal; 

 A mobilidade tem uma duração superior à que se encontra estabelecida para o 
período experimental da carreira de Assistente Técnico. 

Deliberação: 
 
 
 
 
 

Sem IVA Com IVA a

23

[€] [€]

Águas residuais 55.544,80 68.320,10 0,00

Abastecimento de água 47.491,90 58.415,04 0,00

Energia 170.389,33 209.578,88 0,00

Telecomunicações 18.687,95 22.986,18 0,00

Arruamentos 243.550,25 299.566,81 0,00

Sinalização 2.806,00 3.451,38 0,00

Rede de gás 18.300,00 22.509,00 0,00

Arranjos exteriores 87.376,45 107.473,03 0,00

RSU 19.800,00 24.354,00 0,00

Diversos 47.500,00 58.425,00 0,00

Totais 711.446,68 875.079,42

Especialidades

Valores constantes do

 plano de financiamento
Taxa de 

redução
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1. Reformulação da rede de abastecimento de água e saneamento na estrada do Cabo 
Espichel – 2.ª prorrogação do prazo de execução contratual – ratificação (Vice-
Presidente) 
(Vice-Presidente) 

Considerando a informação n.º 18053 de 05-08-2022, 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o despacho da Vice-Presidente de 05 de 
agosto de 2022, que aprovou a prorrogação do prazo de execução contratual, por 
mais 70 dias, da obra em causa, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 4.º do 
Decreto-Lei n.º 36/2022, de 20 de maio, transferindo-se a conclusão da empreitada 
para o dia 17-10-2022. 

Deliberação: 
 
 
 

2. Reabilitação do Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel – recuperação do 
aqueduto – auto de vistoria para liberação faseada da caução – 1.ª fase – aprovação 
(Vice-Presidente) 

Considerando a informação técnica n.º 17618 de 01-08-2022, 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, aprovar o auto de vistoria para 
liberação da caução da empreitada em causa, adjudicada à firma Monumenta-
Reabilitação do Edificado e Conservação do Património, Ld.ª, que nos termos 
previstos no n.º 5, do artigo 295.º do CCP, determinará a liberação faseada da 
caução para este procedimento, a qual será feita de acordo com o mapa anexo à 
presente proposta. 

Deliberação: 
 
 
 
 

3. Habitação Municipal de Almoinha, 1.ª Fase, Corpo A, 1.º Esq.º – início do processo de 
cessação do contrato de arrendamento – Ana Paula Pascoal  
(Vice-Presidente - Pelouro da Habitação) 

Considerando a informação n.º 9.787, de 25/07/2022,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, dar início ao processo de 
cessação de contrato de arrendamento da Senhora D. Ana Paula Abreu Pascoal, 
residente na Habitação Municipal de Almoinha, 1.ª Fase, Corpo A, 1.º Esq.º, em 
Almoinha. 

(a inquilina tem cerca de 18 meses de renda em atraso e respetivos juros de mora) 

Foi notificada em 28.janeiro.2021, não tendo exprimido interesse direto ou indireto de 
contrapor às obrigações enquanto arrendatária da fração em causa. 

Decorridos 2 anos sem que a inquilina tenha procedido à entrega de documentação que 
lhe foi exigida, para que se pudesse efetuar o cálculo da renda e consequentemente 
atualização e aplicação do valor proporcional aos rendimentos do seu agregado familiar. 

Deliberação: 
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4. Habitação Municipal de Almoinha, 1.ª Fase, Corpo A, 2.º Dt.º – início do processo de 
cessação do contrato de arrendamento – Maria Clara Ferreira  
(Vice-Presidente - Pelouro da Habitação) 

Considerando a informação n.º 17.285, de 26/07/2022,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, dar início ao processo de 
cessação de contrato de arrendamento da Senhora D. Maria Clara de Jesus 
Ferreira, residente na Habitação Municipal de Almoinha, 1.ª Fase, Corpo A, 2.º Dt.º, 
em Almoinha. 

(a inquilina tem divida de renda referente ao período de dezembro/2017 a 
agosto/2022 e Acordo de Pagamento, perfazendo um total de 1.045,02€) 

A inquilina foi notificada através de ofício n.º 8562 de 20/07/2021, 1.ª e 2.ª Via, sobre 
“Entrega de prova de rendimentos – Reavaliação das circunstâncias que determinam o 
valor da renda”, tendo efetuado marcação de atendimento para o passado dia 21 de 
julho, decorrido 1 ano da notificação e de várias insistências em diferentes 
contactos, faltou sem ter dado qualquer justificação, durante o período em apresso não 
expressou interesse direto de contrapor as obrigações enquanto arrendatária da fração 
em causa. 

Deliberação: 
 
 
 

5. Escola a Tempo Inteiro – dinamização das atividades de animação e apoio à família no 
âmbito da educação pré-escolar, e no 1.º ciclo do ensino básico da componente de 
apoio à família e das atividades de enriquecimento curricular – celebração de protocolo 
tripartido de colaboração entre o Município de Sesimbra, os Agrupamentos de Escolas 
do concelho e as Associações de Pais e Encarregados de Educação – minuta – 
aprovação e subsídios 
(Vice-Presidente - Pelouro da Educação) 

Considerando que: 
a) Constituem atribuições dos municípios a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 

respetivas populações, designadamente, no domínio da educação, conforme resulta do n.º 1 e 
alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação; 

b) Para a prossecução dessas atribuições, é competência da Câmara Municipal apoiar atividades 
de natureza educativa e deliberar no domínio da ação social escolar, ao abrigo do disposto, 
respetivamente, nas alíneas u) e hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua atual redação; 

c) Nos termos dos artigos 33.º e 39.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, compete às 
câmaras municipais desenvolver a ação social escolar, nas suas diferentes modalidades, 
incluindo, promover e implementar medidas de apoio à família que garantam uma escola a 
tempo inteiro, designadamente, através de (i) Atividades de Animação e Apoio à Família no 
âmbito da educação pré-escolar, (ii) Componente de Apoio à Família destinada a assegurar o 
acompanhamento de alunos do 1.º ciclo do ensino básico e (iii) Atividades de Enriquecimento 
Curricular também no 1.º ciclo do ensino básico; 

d) Relativamente ao Município de Sesimbra, a transferência de competências no domínio da 
educação operou apenas em 31 de março do corrente ano; 

e) O artigo 34.º do mencionado Decreto-Lei estipula que “o regime jurídico aplicável à atribuição e 
funcionamento dos apoios no âmbito da ação social escolar, enquanto modalidade dos apoios e 
complementos educativos previstos na Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada pela Lei n.º 
46/86, de 14 de outubro, na sua redação atual, é estabelecido em diploma próprio”; 

f) O artigo 41.º, do mesmo Decreto-Lei prevê que “as regras a observar na organização e 
funcionamento das atividades de apoio à família, componente de apoio à família e atividades de 
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enriquecimento curricular são estabelecidas em diploma próprio, que institui o respetivo regime 
específico”; 

g) Decorre dos artigos 73.º e 74.º ainda daquele decreto-lei, respetivamente, que, até ao início de 
vigência do diploma previsto no artigo 34.º e, ao início da vigência do decreto-lei previsto no 
artigo 41.º, mantêm-se em vigor toda a legislação e regulamentação aplicável à ação social 
escolar bem como toda a legislação e regulamentação aplicável às atividades de apoio à família, 
componente de apoio à família e atividades de enriquecimento curricular, em tudo o que não for 
contrário ao previsto naquele decreto-lei; 

h) Não foi ainda publicado o quadro legal de regulamentação das competências transferidas para 
os Municípios pela Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e, no domínio da Educação, concretizadas 
no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, a que se referem as normas acima citadas; 

i) Ao longo dos anos, as Associações de Pais e Encarregados de Educação, com enquadramento 
legal na Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, foram entidades promotoras de algumas das 
atividades agora transferidas para a competência dos Municípios; 

j) O envolvimento das Associações de Pais e Encarregados de Educação dentro da comunidade 
escolar deve ser valorizado e promovido. Importa, por isso, reconhecer o trabalho desenvolvido e 
aproveitar a experiência e o know how por elas adquirido nesse percurso; 

k) Face às exigências atuais do mundo laboral, a existência deste tipo de respostas é fundamental 
no combate à exclusão e ao abandono escolar precoce, contribuindo através do envolvimento 
das famílias, das escolas e do Município, na construção de um futuro melhor para as crianças 
envolvidas; 

l) A estabilidade do processo educativo resultante das sinergias estabelecidas entre toda a 
comunidade educativa, designadamente, associações de pais e encarregados de educação, os 
agrupamentos de escolas e o Município visando o apoio às famílias e às crianças, trabalhando 
em estreita cooperação, constitui um sólido pilar para a formação e o desenvolvimento 
equilibrado das crianças, com vista à sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre 
e solidário; 

m) As parcerias devem ser formalizadas, nomeadamente, através da celebração de protocolos de 
colaboração. 

►É proposto que a Câmara Municipal nos termos e ao abrigo das normas 
supracitadas, delibere, aprovar a minuta de protocolos de colaboração em causa, a 
celebrar entre o Município de Sesimbra, os Agrupamentos de Escolas e as 
respetivas Associações de Pais e Encarregados de Educação, no âmbito das 
atividades que integram a Escola a Tempo Inteiro, bem como, a realização da 
despesa e consequentes transferências de verbas nos montantes constantes no 
Anexo I à presente proposta. (verba para 2022 - 168.812,12€ e para 2023 - 280.498,15€) 

Deliberação: 
 
 
 

6. Projeto “Sempre a mexer para não envelhecer” – aulas de gerontomotricidade, 
logoterapia, danças de salão e ateliers de artes e ofícios – protocolos celebrados entre 
a Câmara Municipal de Sesimbra e as diversas coletividades – alteração de 
deliberações anteriores, no que respeita à redação da alínea b) da cláusula 3.ª e 
celebração de protocolos com a Sociedade Musical Sesimbrense, com o Clube 
Sesimbrense, e com a Associação Zana Batuta – minuta – aprovação  
(Vice-Presidente - Pelouro da Ação Social) 

No âmbito do Projeto Sempre a Mexer para Não Envelhecer foram celebrados 
protocolos com várias Associações do concelho, que disponibilizam espaços nas suas 
instalações para o desenvolvimento das aulas, recebendo em contrapartida um subsídio 
para comparticipação das despesas inerentes à manutenção do espaço. 
Sendo um projeto em constante desenvolvimento houve necessidade de estender a 
nossa oferta formativa e estabelecer novas parecerias com Associações locais para 
cedência de espaço para desenvolvimento das aulas. 
Tendo em conta que: 
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- Os Protocolos em vigor encontram-se desatualizados em termos de comparticipação 
financeira; 
- As novas parcerias devem ser oficializadas através de celebração de protocolo. 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, alterar as deliberações 
anteriormente tomadas no que respeita à redação da alínea b) do n.º 3 dos 
Protocolos para cedência de espaço no âmbito das atividades do projeto “Sempre 
a Mexer para Não Envelhecer”, pelo que,  

Onde constava: 
 “Atribuir um subsídio mensal, destinado à limpeza da sala onde decorrem as 
atividades, durante os meses em que decorrem as atividades, calculado da seguinte 
forma: 10 euros mensais para produtos de limpeza acrescidos de 6 euros por cada aula 
realizada”. 
Passe a constar: 
“Atribuir um subsídio mensal, destinado à limpeza da sala onde decorrem as atividades, 
durante os meses em que decorrem as atividades, calculado da seguinte forma: 10 
euros mensais para produtos de limpeza acrescidos de 8 euros por cada aula 
realizada”. 

►Mais é proposto que a Câmara Municipal delibere celebrar Protocolos de 
colaboração com a Sociedade Musical Sesimbrense, com o Clube Sesimbrense, e 
com a Associação Zana Batuta, tendo por base as minutas aprovadas em 
reuniões de Câmara anteriores e introduzindo a alteração acima proposta, de 
acordo com a minuta anexa à presente proposta. 

Deliberação: 
 
 
 
 

7. Projeto “Arte de Sorrir” – Centro de Reabilitação Sénior – arrendamento de espaço para 
sua instalação – atividades dirigidas a pessoas idosas com necessidades de apoio para 
o seu bem estar físico e psicológico – celebração de protocolo entre a Câmara 
Municipal de Sesimbra e a Associação “A Vida Ama-me” – minuta – aprovação e 
subsídios mensais  
(Vice-Presidente - Pelouro da Ação Social) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere: 

- aprovar a minuta do protocolo em causa; 

- atribuir um subsídio mensal no valor de 150,00€ à Associação “A Vida Ama-me”, 
destinado a apoiar o custo do arrendamento do espaço para funcionamento do 
Centro de Reabilitação Sénior; (correspondente a 30%) 

- atribuir um subsídio mensal no valor de 200,00€ à Associação “A Vida Ama-me” 
para o desenvolvimento de atividades no âmbito do referido protocolo. 

Estes apoios devem produzir efeitos a partir do mês de agosto do corrente ano e até à 
sua vigência. 

Deliberação: 
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8. 29.ª Edição “Férias Jovem – Brincar Sesimbr@’2022” – retificação da deliberação de 
20.abril.2022  
(Vice-Presidente - Pelouro da Juventude) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, retificar a deliberação de 20 de 
abril de 2022, no que respeita ao valor da prestação de serviços para a função de 
Coordenadora de Núcleo de Alfarim, e por conseguinte, aprovar o reforço do 
cabimento n.º 2450, com o valor de 345,00€.  

Deliberação: 
 
 

9. Tripa Associação – 17.ª Edição Tripa Trio – Carnaval de Verão – subsídio eventual  
(Vice-Presidente - Pelouro da Cultura) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, atribuir um subsídio eventual à 
Tripa Associação no valor de 1.000,00€, para fazer face aos custos havidos com o 
evento Carnaval de Verão, iniciativa intitulada Tripa Trio que atrai à Vila milhares 
de participantes e de visitantes, sendo uma mais-valia para a atividade 
económica. (Realização do evento a 13 de agosto de 2022) 

Deliberação: 
 
 

10. ZimbraMel’2022 – XXIII Feira do Mel da Península de Setúbal – Associação de 
Apicultores da Península de Setúbal – subsídio eventual 
(Vereadora - Pelouro Economia Local e Gestão de Equipamentos) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, atribuir um subsídio eventual à 
APISET-Associação dos Apicultores da Península de Setúbal no valor de 
1.000,00€, destinado a fazer face às despesas inerentes ao evento. 

É da responsabilidade da Associação a dinamização do concurso do mel, os colóquios 
destinados aos apicultores, bem como os prémios do concurso, entre outras despesas 
referentes a estas atividades. 

Evento a realizar entre 26 e 28 de agosto de 2022. 

Deliberação: 
 
 

11. Festival de Cinema Finisterra – 10.ª Edição – subsídio eventual  
(Vereadora - Pelouro do Turismo) 

O Festival de Cinema Finisterra conta este ano com a sua 10ª Edição em Sesimbra. 
Este festival tem sido sempre apoiado por esta Câmara que tem reconhecido a importância do 
evento para a promoção e divulgação do concelho e da região, da sua cultura, tradições, história 
e paisagens.  
Ao longo de dez edições têm passado pelo território muitas produções premiadas 
internacionalmente e também muitas personalidades ligadas ao mundo do cinema e outras artes 
que por sua vez têm sido veículos de promoção do nosso território, considerando-se assim que o 
objetivo de divulgar a região da Arrábida para o mundo do cinema está amplamente atingido. 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, atribuir um subsídio eventual no 
valor de 8.000€ à Arrabida Film Comission, entidade responsável pela organização 
e realização deste Festival. 

Deliberação: 
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12. Clube Golfe Quinta do Perú – Projeto Academia – subsídio eventual  
(Vereadora - Pelouro do Turismo) 

A Quinta do Peru é amplamente reconhecida por contribuir para o desenvolvimento de grandes 
jogadores ao nível do Golfe sendo uma das Academias de Golfe certificadas em 2021 pela 
Federação de Golfe de Portugal.  
A Academia Quinta do Perú tem nesta data mais de 35 atletas nos quadros da pré-
competição e competição, possuindo atletas que competem em todos os escalões do 
Circuito da Federação (sub12, sub14, sub16, sub18), sendo de realçar ainda que em 2021 a 
Academia do Perú contou com vários campeões a nível nacional nas competições do Drive 
Challenge e Drive Tour. 
Deste modo reconhecendo a importância que este produto representa para o Turismo na região, 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, atribuir um subsídio eventual no 
valor de 2.500€ ao Clube de Golfe Quinta do Peru. 

Este patrocínio apresenta algumas contrapartidas de publicidade direta para a 
autarquia que podem ser capitalizadas pelo município em termos de brand, a 
saber: 

 Exibição de publicidade nos meios de transporte da Academia (em caso de ser 
uma empresa); 

 Exibição de publicidade em taças de torneio da Academia (em caso de ser uma 
empresa); 

 Voucher para uma volta de 18 buracos no campo três pessoas por ano civil com 
buggy incluído (não sócios e sócios); 

 Voucher para duas aulas ou uma aula para duas pessoas com Profissional de 
Golfe na Academia; 

 Um torneio da Ordem de Mérito do Clube de Golfe da Quinta do Peru com o nome 
da Empresa com publicidade no campo nesse dia. 

Deliberação: 
 
 
 

13. Clube Escola de Ténis de Sesimbra – Regulamento Municipal de Apoio Financeiro ao 
Associativismo Desportivo – atividade federada – subsídio eventual e celebração de 
contrato-programa de desenvolvimento desportivo – minuta – aprovação   
(Vice-Presidente - Pelouro do Desporto) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere a atribuição de um subsídio 
eventual ao Clube Escola de Ténis de Sesimbra, no valor de 896,00€, de acordo 
com o mapa resumo anexo à presente proposta 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: 

 


