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Edital n.º 114/2014 - “DAF/UAAM” 
 

 --------- JOAQUINA ODETE MARTINS DA GRAÇA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

SESIMBRA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- FAZ PÚBLICO, nos termos da alínea l) do n.º 1 do art. 19º. do Regimento deste Órgão 

Autárquico, que a Assembleia Municipal na sua sessão ordinária realizada no dia 25 de setembro de 

2014 realizada na Sala “Quartel dos Artilheiros”, na Fortaleza de Santiago, tomou as seguintes 

deliberações: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, dividir os trabalhos da sessão ordinária de 

setembro em duas reuniões, sendo a sua continuação no dia 6 de outubro de 2014, pelas 21h00 horas, 

no Auditório Conde de Ferreira. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Deliberou por unanimidade, transitar para a segunda reunião, os pontos: ----------------------------- 

 --------- 1. Apreciação da Atividade Municipal;  --------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 7. Aquisição de Contratos de Seguro 2015- Ajuste Direto; -------------------------------------------------- 

 --------- 8. Regulamento Municipal de Apoio Financeiro ao Associativismo Desportivo – Resultado da 

Audiência dos Interessados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” ---------------------------------------------------------------------- 

 --------- Aprovou, por unanimidade, a seguinte Recomendação à Câmara Municipal subordinada ao tema 

“Comemoração do Dia da Marinha em Sesimbra” ----------------------------------------------------------------------- 

 --------- “A Marinha Portuguesa comemora o seu aniversário, o Dia da Marinha, na 2ª quinzena de maio, 

em locais diversos do nosso litoral e, por norma, de forma muito dignificante e entusiástica em termos 

de adesão popular. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Do ponto de vista cénico e paisagístico, entendemos que a vila de Sesimbra reúne as condições 

necessárias para poder receber essas comemorações, as quais terão seguramente um grande impacto 

promocional na projeção da nossa vila e do nosso Concelho.  -------------------------------------------------------- 

 --------- Até porque está agora dotada deste “novo” equipamento que é a Fortaleza de Santiago, que 

desde há quase 400 anos enaltece a nobre arte portuguesa (e sesimbrense) de marear. --------------------- 

 --------- Arriscamos mesmo a dizer: que melhor local poderia a Marinha escolher? ---------------------------- 

 --------- E que melhor espetáculo poderia receber a nossa Fortaleza por forma a comemorar também o 

seu próprio re-nascimento, agora ao serviço da cultura, do turismo e, porque não dizê-lo, também ao 

serviço do Povo? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Em regra esta comemoração compõe-se de Concerto pela Banda da Armada (cerca de 150 

elementos), para o qual julgamos que a Fortaleza reúna condições, Parada Militar, que se julga poderá 
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ocorrer na marginal, e Desfile Naval, obviamente na nossa Baía. ---------------------------------------------------- 

 --------- A AM delibera solicitar à câmara que diligencie os contactos e a negociação necessária com a 

Marinha Portuguesa, para agendamento da realização desse evento, tão breve quanto possível, caso 

ambas as entidades aceitem esta nossa Recomendação, como esperamos.” ------------------------------------ 

 --------- “PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AOS CIDADÃOS” ----------------------------------------------------  

 --------- Neste período intervieram 3 Cidadãos, Maria Manuela Jacinto, sobre o estado do pavimento da 

rua do Picadeiro na Corredoura, visibilidade na saída das viaturas e ausência de contentores para o lixo, 

João Amaral, sobre o estado do pavimento da rua 4 de maio, na Vila de Sesimbra, e a necessidade de 

promoção de cultura portuguesa nas ruas da Vila de Sesimbra nas noites de verão, e por último a Cidadã 

Conceição Bento sobre a ausência de passeios na estrada de Caixas/ Alfarim.-----------------------------------  

 --------- PERÍODO DA “ORDEM DE TRABALHOS” -------------------------------------------------------------------------  

 --------- 2. Juntas de Freguesia do Concelho – Santiago, Castelo e Quinta do Conde – Delegação de 

Competências - Acordos de Execução - 1ª alteração – Minutas – Aprovação ----------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal, 

autorizar a proposta de alteração dos acordos de execução assinados em 05 de Maio de 2014, nos 

termos e condições constantes das minutas anexas ao processo, com todas as freguesias da área do 

Concelho para o exercício das seguintes competências: ---------------------------------------------------------------  

 --------- a) Freguesia de Santiago: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- i) Assegurar a realização de pequenas obras e reparações nos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo e promover a manutenção dos respetivos espaços exteriores. -------------  

 --------- b) Freguesia do Castelo: ---------------------------------------------------------------------------------------------   

 --------- i) Assegurar a realização de pequenas obras e reparações nos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo e promover a manutenção dos respetivos espaços exteriores; -------------  

 --------- ii) Assegurar a limpeza e conservação de valetas, bermas e passeios, que não estejam 

compreendidos nas competências materiais da junta de freguesia. ------------------------------------------------  

 --------- c) Freguesia da Quinta do Conde: ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- i) Assegurar a realização de pequenas obras e reparações nos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo e promover a manutenção dos respetivos espaços exteriores; -------------  

 --------- ii) Assegurar a limpeza e conservação de valetas, bermas e passeios, que não estejam 

compreendidos nas competências materiais da junta de freguesia; ------------------------------------------------  

 --------- iii) Gestão, conservação, reparação e limpeza do Mercado de Levante da Quinta do Conde. -----  

 --------- 3. Juntas de Freguesia do Concelho – Santiago, Castelo e Quinta do Conde – Delegação de 

Competências - Revogação e Celebração de Novos Contratos Interadministrativos – Minutas – 
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Aprovação  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal, 

autorizar a proposta de revogação dos contratos interadministrativos de delegação de competências 

celebrados em 05 de Maio de 2014, e em sua substituição autorizar a celebração de novos contratos, 

nos termos e condições constantes das minutas anexas ao processo, com todas as freguesias da área do 

Concelho para o exercício das seguintes competências: ---------------------------------------------------------------  

 --------- a) Freguesia de Santiago: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- i) Prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, como é o caso dos idosos, 

nomeadamente através da Gestão do Centro de Convívio de Sesimbra – delegação da Fonte Nova. ------  

 --------- b) Freguesia do Castelo: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- i) Conservação e manutenção dos polidesportivos descobertos da Urbanização da Ribeira, 

Pedreiras e Parque Modelo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- ii) Gestão, conservação e manutenção dos campos de ténis da Almoinha; -----------------------------  

 --------- iii) Conservação de fontes, poços e fontanários públicos pertencentes ao domínio municipal; ---  

 --------- iv) Gestão, conservação e limpeza do Parque de Merendas do Castelo e respetivos 

equipamentos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- v) Aquisição de placas toponímicas em áreas do domínio público municipal; --------------------------  

 --------- vi) Colocação e manutenção de abrigos de passageiros em espaço do domínio público municipal 

situado na área geográfica da freguesia; -----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- vii) Proceder à reparação de calçadas e outros pavimentos em vias públicas. -------------------------  

 --------- c) Freguesia da Quinta do Conde: ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- i) Conservação e manutenção do polidesportivo descoberto da Boa Água; ----------------------------   

 --------- ii) Aquisição de placas toponímicas em áreas do domínio público municipal; --------------------------  

 --------- iii) Colocação e manutenção de abrigos de passageiros em espaço do domínio público municipal 

situado na área geográfica da freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Certificação/Auditoria das Contas da Câmara Municipal de Sesimbra para os anos de 2014, 

2015 e 2016- Auditor Externo – Nomeação -------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Assembleia Municipal deliberou por maioria, com 22 votos a favor (13 CDU, 6 PS, 2 MSU e 1 

BE) e 2 abstenções do PSD-CDS/PP, autorizar, sob proposta da Câmara Municipal, a nomeação da firma 

Lino Correia, SROC, Unipessoal, Lda., para a Prestação do Serviço de Certificação/Auditoria das contas da 

Câmara Municipal de Sesimbra, para os anos de 2014, 2015 e 2016. -----------------------------------------------  

 --------- Apresentou, Declaração de Voto, o Grupo Municipal do PPD/ PSD-CDS-PP. ---------------------------  

 --------- 5. Transição da Universalidade da Assembleia Distrital de Setúbal (ADS) para a Associação de 
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Municípios da Região de Setúbal (AMRS) – Proposta de Deliberação – Ratificação --------------------------  

 --------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal, 

aprovar a aceitação da transferência da universalidade da Assembleia Distrital de Setúbal para a 

Associação de Municípios da Região de Setúbal. -------------------------------------------------------------------------  

 --------- 6. Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS) – Estatutos – Alteração ---------------  

 --------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal, 

aprovar as alterações aos Estatutos da Associação de Municípios da Região de Setúbal, propostas pelo 

Conselho Diretivo da AMRS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 

de estilo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 
Sesimbra, 26 de setembro de 2014. 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

Joaquina Odete Martins da Graça. 

 


