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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2016 

Antes da Ordem do Dia a Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta do 
Senhor Presidente, Arquitecto Augusto Manuel Neto Carapinha Pólvora, pelos 
motivos invocados no documento presente na reunião extraordinária realizada no dia 
31 de Março de 2016. 

Ainda antes da Ordem do Dia, por proposta do Vereador Eng.º Sérgio Marcelino a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Moção subordinada à epígrafe “POR 
UM PASSE SOCIAL INTERMODAL COM TODOS OS OPERADORES E EM TODA ÁREA 
METROPOLITANA DE LISBOA”, do teor seguinte: 

 Sendo a mobilidade um direito das populações consagrado na Constituição da 
República Portuguesa, nascida da Revolução de Abril, foi a criação do Passe Social 
Intermodal, uma das muitas medidas de enorme alcance social que foram tomadas 
visando o bem-estar das populações.  

 O Passe tem sido um elemento importante na promoção da mobilidade das 
populações, assim como na contenção dos preços transportes na Área Metropolitana 
de Lisboa. 

 O sistema de bilhética da Área Metropolitana de Lisboa (AML) é hoje 
extremamente complexo, fruto de uma política que apostou na multiplicação de títulos 
(há mais de 2000 tipos de bilhetes e passes na AML) ao mesmo tempo que reduziu a 
oferta – horários e percursos - como condição para a contenção de preços em vez de 
privilegiar a intermodalidade e a atractividade do sistema 

 O enfraquecimento do passe social intermodal e da oferta dos transportes 
públicos é lesivo das populações e dos interesses nacionais e concelhios.   

 Considerando; 

- o aumento desproporcional do custo do passe social intermodal, face ao 
salário mínimo, 

- a expansão das áreas urbanas, que não foram de todo acompanhadas por 
qualquer rede de transportes, nem adequadas à cobertura do passe social, 

- a multiplicação de títulos de transporte,  

- a redução da oferta, nos horários e percursos, como condição para a 
contenção de custos e viabilidade dos percursos, esquecendo a atractividade 
do sistema e a mobilidade entre meios de transporte. 

 cujos resultados se traduziram: 

- em custos demasiado elevados para os utentes dos transportes públicos, 
para uma oferta cada vez menor, 
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- num estímulo à utilização do transporte individual, em detrimento do 
transporte público, 

- num factor de exclusão social de largas camadas da população, que não 
possuem condições de recorrer ao transporte individual, sendo exemplo os 
idosos, jovens, crianças, desempregados e trabalhadores precários. 

 

 De facto, os custos para os utentes com os transportes públicos são 
demasiado elevados e sofreram um agravamento brutal nos últimos anos. Estes são 
mais caros na AML do que em Berlim, apesar da média salarial ser na Alemanha mais 
do triplo. 

 Acresce ainda o facto de a totalidade do território do Concelho de Sesimbra, 
não estar abrangido pelo passe social, numa população de mais de 50.000 pessoas. 

 O aumento do número de utentes deve ser a verdadeira razão de qualquer 
política de transportes. É preciso pois garantir um aumento directo da oferta, mas 
também garantir que os utentes podem utilizar plenamente essa oferta, promovendo a 
mobilidade através do passe social intermodal e da unificação do sistema de 
bilhética. 

 Os transportes públicos têm que ser atractivos e com preços que estimulem a 
sua utilização em detrimento do uso do transporte individual. 

 Uma das questões centrais para o desenvolvimento de um verdadeiro sistema 
de transportes na AML é que o tarifário assente na plena intermodalidade do mesmo, 
integrando todos os operadores, modos de transporte e respectivos serviços no 
sistema. 

 Neste sentido, pretende-se, garantir que, com um mesmo passe intermodal ou 
um mesmo bilhete, se possa circular por toda a AML, adequando assim o passe 
intermodal social à realidade urbana actual, promovendo a atractividade do transporte 
Público e o crescimento dos utentes, com ganhos evidentes para os próprios e para a 
sociedade.  

 Vários cálculos permitem demonstrar que essa opção fica mais barata também 
ao próprio Estado, pois o que se perde em receita para as empresas (ao reduzir os 
preços dos transportes públicos) compensa-se com o aumento do número de utentes, 
com a redução de importações de combustível e de automóveis, com a melhoria do 
ambiente e do ordenamento, com a redução dos custos com a saúde pública.  

 Assim, considerando a importância que a iniciativa legislativa do PCP para a 
criação de um Passe Social Intermodal para toda a Área Metropolitana de Lisboa, que 
junte todos os operadores e todas as carreiras e assegura a plena cobertura do 
concelho pelo Passe Social Intermodal, em particular na promoção do transporte 
público, a Câmara Municipal de Sesimbra, reunida a 21 de Setembro de 2016: 
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 - afirma o seu interesse e disponibilidade para aprofundar o tema da melhoria 
da rede e oferta de transportes públicos no concelho, com principal foco na oferta de 
horários e percursos dos transportes públicos, 

 - Condena as enumeras falhas no cumprimento do serviço programado pelos 
diversos operadores, consideram-nas como mais um violento e inadmissível corte 
nos transportes públicos, uma prática que constitui um ataque encapotado das 
empresas ao seu direito à mobilidade.  

 - Manifesta o apoio a esta iniciativa pelas enormes vantagens que tem para a 
mobilidade a existência de um passe social intermodal que cubra todos os 
operadores, todas as carreiras, toda a Área Metropolitana de Lisboa.”  

 
 

ORDEM DO DIA 
 
 

ASSUNTO APRECIADO AO ABRIGO DO N.º 2 DO ART.º 50.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 
DE SETEMBRO  
 
 
1. Processo disciplinar – sanção disciplinar – aplicação – João Paulo Tavares da Fonseca 

Marques   
Deliberação: Deliberado, por escrutínio secreto e por unanimidade, aplicar ao 
trabalhador a sanção disciplinar de suspensão por 25 dias. 
 
 
 

EXPEDIENTE 
A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondência: 
1. Email do Grupo Parlamentar “Os Verdes” a enviar o teor da resposta às perguntas 

colocadas pelos Senhores Deputados Heloísa Apolónia e José Luís Ferreira, ao Ministro-
Adjunto e ao Ministério das Finanças, sobre a situação da “Quinta do Conde – Sesimbra 
– no que respeita às Finanças Locais”.  
 
 

 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
Foram tomadas mais as seguintes deliberações: 
 
1. Saneamento da Bacia de Sesimbra – execução das redes de drenagem do concelho de 

Sesimbra – Avenida dos Combatentes e Rua General Humberto Delgado – abertura de 
concurso público – júri – designação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, com declaração de voto produzida pelos 
Vereadores Dr. Américo Gegaloto e Dr.ª Cláudia Mata. 

 
 
2. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 

efetuados entre 18 e 29 de Junho de 2016 – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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3. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 01 e 15 de Julho de 2016 – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

4. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 01 e 12 de Agosto de 2016 – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

5. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 16 e 31 de Agosto de 2016 – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

6. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 25 de Agosto e 07 de Setembro de 2016 – aprovação – ratificação 
(Vereador) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

7. Aquisição de um sistema de gestão de cadastro – aquisição e instalação do software 
mais implementação de acesso web – aumento temporário de fundos disponíveis – 
aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

8. Beneficiação do grupo electromecânico da estação de elevação de água do Casalão – 
Es1 – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

9. Fornecimento de massas asfálticas para as estradas do concelho’2016 – aumento 
temporário de fundos disponíveis – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

10. Instalação de um centro de entrega/recolha de monos e resíduos verdes, no Zambujal – 
celebração de contrato de arrendamento não habitacional entre a Câmara Municipal de 
Sesimbra e a Associação de Cultura e Recreio União Trabalhadora Zambujalense 
(ACRUTZ) – minuta – aprovação  
Deliberação: Não apreciado.  
 
 

11. Cafetaria instalada no edifício da biblioteca e cineteatro municipal João Mota, em 
Sesimbra – protocolo celebrado com os Serviços Sociais do Pessoal da Câmara 
Municipal de Sesimbra – caducidade da deliberação de 08.Setembro.2005 – concessão 
de utilização, ocupação e exploração – hasta pública     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

12. “Escolhe o Teu Caminho” – projeto de prevenção de comportamentos de risco – 
prevenção dos consumos de álcool e tabaco – candidatura ao Prémio Fórum Nacional 
Álcool e Saúde (FNAS) – aprovação      
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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13. Fogos municipais construídos ou adquiridos com ou sem apoio do Estado (Administração 
Central) – suspensão – revogação da deliberação de 04.Agosto.2004  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade  
 
 

14. Habitação municipal na Boa Água – Quinta do Conde – resolução do contrato de 
arrendamento, relativo ao fogo sito na Rua João XXIII, n.º 714-G, 2.º esq.º – Fátima 
Marques Vigário  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

15. Feira Festa da Quinta do Conde’2016 – reforço de cabimento – alteração da deliberação 
de 06.Abril.2016  
Deliberação: Não apreciado.  
 
 

16. Reuniões ordinárias do mês de Outubro – alteração da data  
Deliberação: Por proposta da Vice-Presidente a Câmara deliberou, por unanimidade, 
alterar a data das suas reuniões ordinárias do mês Outubro que se deviam realizar 
nos dias 05 e 19, na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal, para as seguintes: 
 
- 1.ª reunião – dia 12 (quarta-feira); 
- 2.ª reunião – dia 26 (quarta-feira). 
 
 

17. Reuniões ordinárias do mês de Novembro – alteração da data  
Deliberação: Também por proposta da Vice-Presidente a Câmara deliberou, por 
unanimidade, alterar a data das suas reuniões ordinárias do mês Novembro que se 
deviam realizar nos dias 02 e 16, na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal, para 
as seguintes: 
 
- 1.ª reunião – dia 09 (quarta-feira); 
- 2.ª reunião – dia 23 (quarta-feira). 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
A Câmara tomou conhecimento dos:     
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 05 a 12 de Agosto de 2016 (zona 5 e 

zona 3). 
• Despacho de gestão urbana – zona oriental de 01 de Setembro de 2016. 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE, POR MOTIVO DE FÉRIAS DO 
PRESIDENTE  
A Câmara tomou conhecimento dos:     
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 05 a 12 de Setembro de 2016 (zona 5 e 

zona 3). 
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – OUTRAS, POR MOTIVO DE FÉRIAS DO 
PRESIDENTE  
A Câmara tomou conhecimento da:     
• Cópia do ofício dirigido à Direção Geral do Tesouro e Finanças, Eng.º Bernardo Alabaça, a 

01 de Setembro de 2016, a informar que, na sequência da decisão de não integrar o 
edifício da Ala Norte do Santuário do Cabo Espichel, no elenco de imóveis com potencial 
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interesse turístico, passíveis de serem incluídos em projeto temático de rentabilização, o 
Município reitera o interesse na aquisição do imóvel em causa, através de um 
procedimento por ajuste direto. 

 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOURO DA HABITAÇÃO 
A Câmara tomou conhecimento do seguinte:     
• Do Gabinete de Habitação e Ação Social dando conta do “inquérito à caracterização da 

habitação social solicitado pelo INE”. 
 
 
 

INFORMAÇÕES VEREADOR DO PELOURO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
A Câmara tomou conhecimento da:     
• Informação do Diretor do Departamento de Administração e Finanças dando conta dos 

relatórios de acompanhamento do PAEL-Programa de Apoio à Economia Local relativos 
ao: 

•  ano de 2014 – 1.º e 2.º semestre; 
• ano de 2015 (1.º, 2.º, 3.º e 4.º trimestre);   
• ano de 2016 – 1.º semestre). 

 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO  
   Encerrada a ordem de trabalhos, foi aberto o período de intervenção ao público, não tendo 

havido qualquer tipo de pedido de esclarecimento.  
 


