
08.03.2017 

 
 

 1 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 

 
Antes da Ordem do Dia a Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta do 
Senhor Presidente, Arquiteto 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 foi de novo presente a Tomada de Posição subscrita 
pela Senhora Vice-Presidente, subordinada ao tema “Sobre a Transferência de 
Competências para os Municípios”, que mais adiante se passa a transcrever, por não 
ter sido apreciada e votada na reunião ordinária de 24 de Fevereiro de 2017:  
 

 
“A descentralização administrativa, conforme a CRP – Constituição da República 

Portuguesa - tem por finalidade assegurar o reforço da coesão nacional e de 

solidariedade inter-regional e promover a eficiência e eficácia da gestão pública, 

assegurando os direitos das populações. Descentralização que envolve, entre outros 

aspetos, a transferência de atribuições e competências para as autarquias. 

 

A transferência de poderes e competências para executar (física e financeiramente) 

ações, serviços ou investimentos é mera desconcentração - só há descentralização 

quando a transferência inclua o poder de decidir. 

 

A transferência de atribuições e competências deve ser acompanhada dos meios 

humanos, recursos financeiros e do património adequado ao desempenho das 

funções transferidas, visa uma melhor e mais eficaz resposta aos direitos, aspirações 

e necessidades das populações, e não pode consistir, como a prática tem 

demonstrado, num processo de redução do investimento público e alijamento do 

ónus de insatisfação e incumprimento para o poder local. 

 

A solução a encontrar deverá passar por uma verdadeira descentralização de 

competências, em que o Poder Local democrático se assuma como titular de 

atribuições e competências próprias, com os inerentes poderes de direção e 

conformação que faça sentido à luz do principio da subsidiariedade e 

complementaridade como forma de melhor responder aos direitos e anseios das 

populações e que não ponha em causa a universalidade das funções sociais do 

Estado. 

 

Objetivos que exigem, como garantia de coerência do processo, uma delimitação 

clara das atribuições e competências que envolva os níveis de administração central, 

regional e local. 

 

Devem manter-se no Estado, para além dos que são próprios do exercício da 

soberania, os poderes que permitam o desenvolvimento estrutural do país e os que 

coloquem todos os cidadãos em plano de igualdade no acesso aos bens e serviços 

constitucionalmente garantidos nos domínios económico, social e cultural. 
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A inexistência de autarquias de nível intermédio – as regiões administrativas – que 

não são substituíveis pelas CIM ou qualquer outra solução intermunicipal, constitui 

um obstáculo a uma efetiva descentralização que é urgente resolver. 

 

Novas competências para as autarquias exigem o preenchimento de condições 

(financeiras, de autonomia e de organização) para o seu pleno exercício, reclamam a 

reposição de condições para responder às responsabilidades que já hoje detêm, 

exigem a devolução às autarquias das competências em relação às águas que lhe 

foram retiradas com a criação dos sistemas multimunicipais. Exigem ainda a 

reposição das freguesias. 

 

A experiência de décadas em que, mais que transferência de competências, se 

transferiram encargos, obriga à avaliação rigorosa dos meios necessários ao 

exercício das competências consideradas, a definição do ponto de partida para a 

fixação do volume de recursos necessário e a verificação de garantias futuras quanto 

ao regime financeiro. 

 

Face aos projectos de diplomas do governo agora concluídos sobre transferência de 

competências e sobre a orgânica das CCDR, a Câmara Municipal de Sesimbra, 

reunida a 24 de fevereiro de 2017 delibera: 

 

1. Reafirmar a descentralização como condição essencial para o desenvolvimento 

local e regional. 

 

2. Reiterar a exigência de criação das regiões administrativas enquanto fator 

indispensável a um processo coerente de delimitação de responsabilidades 

entre os vários níveis de administração, a uma reforma democrática de 

administração, à defesa da autonomia dos municípios. 

 

3. Exigir a eliminação de todas as restrições à autonomia do poder local em 

matéria financeira, orçamental, organizacional, material e humana. 

 

4. Rejeitar qualquer nova transferência de atribuições e competências sem a 

garantia comprovada da dotação das autarquias com os meios indispensáveis 

ao seu pleno exercício, presente e futuro.” 

 
 

 

 O assunto foi devidamente apreciado e após troca de impressões a Câmara deliberou, 

por unanimidade, o seguinte: 

 

   - aprovar a Tomada de Posição subscrita pela Senhora Vice-Presidente, a qual 

após as alterações introduzidas pelo Vereador Dr. Américo Gegaloto, por aquela 

aceites, ficou com a seguinte redação:  
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“A descentralização administrativa, conforme a CRP – Constituição da República 

Portuguesa - tem por finalidade assegurar o reforço da coesão nacional e de 

solidariedade inter-regional e promover a eficiência e eficácia da gestão pública, 

assegurando os direitos das populações. Descentralização que envolve, entre outros 

aspetos, a transferência de atribuições e competências para as autarquias. 

 

A transferência de atribuições e competências deve ser acompanhada dos meios 

humanos, recursos financeiros e do património adequado ao desempenho das 

funções transferidas, visa uma melhor e mais eficaz resposta aos direitos, aspirações 

e necessidades das populações, e não pode consistir, como a prática tem 

demonstrado, num processo de redução do investimento público e alijamento do 

ónus de insatisfação e incumprimento para o poder local. 

 

A solução a encontrar deverá passar por uma verdadeira descentralização de 

competências, em que o Poder Local democrático se assuma como titular de 

atribuições e competências próprias, com os inerentes poderes de direção e 

conformação que faça sentido à luz do princípio da subsidiariedade e 

complementaridade como forma de melhor responder aos direitos e anseios das 

populações e que não ponha em causa a universalidade das funções sociais do 

Estado. 

 

Objetivos que exigem, como garantia de coerência do processo, uma delimitação 

clara das atribuições e competências que envolva os níveis de administração central, 

regional e local. 

 

Devem manter-se no Estado, para além dos que são próprios do exercício da 

soberania, os poderes que permitam o desenvolvimento estrutural do país e os que 

coloquem todos os cidadãos em plano de igualdade no acesso aos bens e serviços 

constitucionalmente garantidos nos domínios económico, social e cultural. 

 

A não criação de autarquias de nível intermédio – as regiões administrativas – que 

não são substituíveis pelas CIM ou qualquer outra solução intermunicipal, pode vir a 

constituir um obstáculo à concretização plena do processo de descentralização.  

 

A transferência de novas competências para as autarquias exige o preenchimento de 

condições (financeiras, de autonomia e de organização) para o seu pleno exercício, 

bem como a reposição de condições para responder às atuais e futuras 

responsabilidades, onde se deve considerar a devolução, a criação de atribuições e 

competências para as autarquias.  

 

A experiência de décadas em que, mais que transferência de competências, se 

transferiram encargos, obriga à avaliação rigorosa dos meios necessários ao 

exercício das competências consideradas, a definição do ponto de partida para a 

fixação do volume de recursos necessários e a verificação de garantias futuras 

quanto ao regime financeiro. 
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Neste contexto, o processo de transferências deve ser amplamente consensualizado, 

prudente e territorialmente equilibrado, bem como capaz de contribuir para a criação 

de modelo de gestão global sustentável, assente na aproximação da administração às 

necessidades das populações e na prossecução do interesse público.  

 

Face aos projetos de diplomas do governo agora concluídos sobre transferência de 

competências e sobre a orgânica das CCDR, a Câmara Municipal de Sesimbra, 

reunida a 24 de fevereiro de 2017 delibera: 

 

1. Reafirmar a descentralização como condição essencial para o desenvolvimento 

local e regional. 

 

2. Considerar que esta pode ser é uma oportunidade, um primeiro e importante 

passo no sentido de contextualizar a necessidade de criação das regiões 

administrativas enquanto fator indispensável ao desenvolvimento do processo 

de delimitação de responsabilidades entre os vários níveis de administração, a 

uma reforma democrática de administração, à defesa da autonomia dos 

municípios. 

 

3. Considerar a necessidade de eliminar as diversas restrições à autonomia do 

poder local em matéria financeira, orçamental, organizacional, material e 

humana, como condições indispensáveis à concretização do processo de 

descentralização 

 

4. Rejeitar qualquer cenário de transferência de novas atribuições e 

competências sem a garantia comprovada da dotação das autarquias com os 

meios indispensáveis ao seu pleno exercício, presente e futuro.” 

 
 

Foi produzida declaração de voto pelos Vereadores Dr. Américo Gegaloto e Dr.ª 

Cláudia Mata e, igualmente produzida declaração de voto pelo Vereador Francisco 

Luís. 

 
 

ORDEM DO DIA 

 

ASSUNTOS APRECIADOS AO ABRIGO DO N.º 2 DO ART.º 50.º DA LEI N.º 75/2013, DE 
12 DE SETEMBRO  
 
A Câmara reconhecendo a urgência de deliberação imediata, deliberou, por 
unanimidade, apreciar os seguintes assuntos: 
 
1. Saneamento da Bacia de Sesimbra – execução das redes de drenagem do Concelho de 

Sesimbra – Avenida dos Combatentes e Rua General Humberto Delgado – plano de 
segurança e saúde – aprovação parcial  (SGD 4.048) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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2. Provas desportivas de ciclismo – “Clássica da Arrábida” e “Ciclodesportiva da Arrábida” – 
celebração de contrato-programa celebrado entre os Municípios de Sesimbra, Setúbal e 
Palmela e a Federação Portuguesa de Ciclismo – aprovação – ratificação (Presidente) 
(SGD 2.753) 

  Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

EXPEDIENTE 

A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondência: 

1. Ofício da Junta de Freguesia da Quinta do Conde a remeter o relatório de execução do 
“Contrato Administrativo” celebrado com esta Câmara Municipal, respeitante a 2016. 
(SGD 7.288) 

 
 
2. Ofício também da Junta de Freguesia da Quinta do Conde a remeter o relatório de 

execução do “Acordo de Execução” celebrado com esta Câmara Municipal, respeitante 
a 2016. (SGD 7.291) 
 
 

3. Ofício do Banco BPI, SA a remeter dois exemplares do “Contrato de Empréstimo de 
curto prazo”, até ao montante de dois milhões de euros. (SGD 7.873) 
 
 

4. E-mail do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar o Projeto de Lei 
que “Estabelece as Bases da Política de Ambiente” por si apresentado na Assembleia 
da República, pelos Deputados Ana Vírginia Pereira, Paula Santos, Ana Mesquita, Diana 
Ferreira, Rita Rato, Bruno Dias, Carla Cruz, António Filipe, Jorge Machado, João Ramos, 
Paulo Sá, João Oliveira e Jerónimo de Sousa, a 17 de Fevereiro de 2017. (SGD 6.490) 

 
 
5. Ofício do Grupo Desportivo de Sesimbra a dar conta que a Assembleia Municipal de 

Sesimbra, na sua sessão ordinária realizada no dia 17 do mês findo, deliberou atribuir ao 
Grupo Desportivo de Sesimbra, o “Prémio Espichel 2017”, na Área Desporto.  
(SGD 7.214) 

 
 
De seguida: 
6. Foi de novo presente o E-mail da Câmara Municipal de Ourém, considerando que esta 

Câmara Municipal, na sua reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro do ano em 
curso, havia deliberado enviar o assunto a análise e parecer dos competentes serviços 
sobre o teor da moção aprovada por aquela autarquia sobre a: “Revogação da 
legislação sobre a aplicação, por parte da Assembleia da República, de taxas às 
serventias de passagem e acesso a propriedades agrícolas”. (SGD 1.997) 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
concordar com o parecer emitido pelos competentes serviços o qual deverá ser 
enviado à Câmara Municipal de Ourém para os devidos efeitos. 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

Foram apreciados os seguintes: 

1. Obras novas – construção de superfície comercial – arquitetura – Avenida Sérgio Vieira 
de Melo – Santana – Alcapredial, SA (11/UAPU/2017) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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2. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 05/03 – lote 1 – 
alteração da posição das moradias com piscina e zona verde – Caixas – Edifícios 
Atlântico, SA (10/UAPU/2017)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

PESSOAL 

1. Mobilidade intercarreiras – consolidação – Diogo Carvalho (SGD 3.788)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

2. Mobilidade intercarreiras – consolidação – Paula Cacela (SGD 3.785)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

3. Mobilidade intercarreiras – consolidação – Raul Custódio (SGD 3.831)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

4. Mobilidade intercarreiras – consolidação – Rosa Catarino (SGD 3.761)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

5. Mobilidade intercarreiras – consolidação – Susana Pires (SGD 3.781)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

6. Mobilidade intercarreiras – consolidação – Luís Pólvora (SGD 3.796)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

7. Mobilidade entre categorias – consolidação – Mário Neves (SGD 3.771)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

8. Mobilidade entre categorias – consolidação – Nuno Silva (SGD 3.802)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

9. Mobilidade entre categorias – consolidação – Paulo Gaspar (SGD 3.797)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

10. Mobilidade entre categorias – consolidação – Paulo Ramalho (SGD 3.800)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

11. Contrato de prestação de serviços em regime de avença (produtos fitofarmacêuticos) – 
José Carlos Caleiro – emissão de parecer (SGD 3.853)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

Foram tomadas mais as seguintes deliberações: 

1. Opções participadas’2017 – calendarização e procedimento – aprovação (SGD 3.798)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Foi produzida declaração de voto pelos 
Vereadores Dr. Américo Gegaloto e Dr.ª Cláudia Mata. 
 
 

2. Opções participadas’2016 – subsídios (SGD 3.740)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

3. Fundo de maneio – Gabinete de Habitação, Ação Social e Saúde – atribuição   
(SGD 3.865)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

4. Mercado Municipal da Quinta do Conde – arrematação em hasta pública do direito à 
ocupação dos lojas n.ºs 2, 8 e 23 – reunião de 11.Janeiro.2017 – novo ato público – 
comissão – nomeação  (SGD 3.915)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Ato público terá lugar no dia 08 de Maio 
de 2017, pelas 14,30 horas, na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal. 
 
 

5. Fundo ambiental – veículos de serviços urbanos ambientais – submissão de candidatura 
– autorização – ratificação (SGD 3.770)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

6. Feira da Festa das Chagas’2017 – normas de funcionamento e participação – aprovação 
atribuição de lugares aos feirantes – ato público – comissão - nomeação (SGD 3.924)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. A Feira decorre de 28 de Abril a 07 de 
Maio de 2017, no recinto destinado à atividade profissional; o sorteio terá lugar no 
dia 03 de Abril de 2017, pelas 14,30 horas, na Sala Polivalente da Biblioteca 
Municipal, com recurso a sistema manual. 
 
 

7. Termos e condições de pesca com “Arte Xávega” – protocolos celebrados entre a 
Câmara Municipal de Sesimbra e os proprietários das embarcações “Galinho da Manhã”, 
“Paulo e Henrique” e “25 de Abril” – revogação das deliberações anteriormente tomadas 
– celebração de protocolo com os proprietários das embarcações “Galinho da Manhã” e 
“Paulo Henrique” – minuta – aprovação (SGD 3.686)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

8. Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde – aquisição de equipamento de leitura de 
cartões eletrónicos – subsídio eventual (SGD 3.416)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

9. Clube Escola de Ténis de Sesimbra – 6.º Torneio do Espadarte – subsídio eventual  
(SGD 3.228)  
Deliberação: Não apreciado. 
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INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 
 Despachos de gestão urbana – zona oriental de 23 de Fevereiro de 2017.  

 
 

INFORMAÇÕES – VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 

 Da Unidade de Contabilidade a enviar os seguintes documentos aprovados pelo Vereador:  
2.ª alteração ao Orçamento 2016 e 2.ª alteração às Grandes Opções do Plano e PPI’2107. 
(SGD 4.023) 

 
 
 
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.  

 


