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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

A REALIZAR NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018 
 
 

Antes da Ordem do Dia a Câmara deliberou, por unanimidade, justificar as faltas dos  
Vereadores Senhores Eng.º Sérgio Manuel Nobre Marcelino e Dr. Américo Manuel 
Machado Gegaloto, o primeiro por se encontrar de férias e o segundo por motivos 
profissionais.  
 
 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE JOVENS – ELEITO POR UM DIA 
Antes de dar início à reunião, no âmbito da Assembleia Municipal de Jovens – “Eleito 
Por Um Dia”, organização da Assembleia Municipal de Sesimbra, o Senhor Presidente 
apresentou os alunos da Escola Secundária de Sampaio Beatriz Carvalho, Inês Garcia 
e Isidora Quaresma e os da Escola Básica Integrada da Boa Água (Quinta do Conde), 
Miguel Veiga, Beatriz Carvalho e Melissa Veiga, os quais, acompanhados da Senhora 
Presidente da Assembleia Municipal, tomaram conhecimento das realidades 
fundamentais de uma gestão autárquica.  

 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
EXPEDIENTE 

A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondência: 

1. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, na sua 
sessão ordinária, realizada no dia 02 do corrente, por unanimidade, aprovar, a 
“Contratação de Empréstimo de Curto Prazo até 2 milhões de euros”, junto do 
Banco Santander Totta, de acordo com as condições por este apresentadas. 
(SGD 4.809/18) 

 
 
2. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, na sua 

sessão ordinária, realizada no dia 02 do corrente, por maioria, autorizar, com declaração 
de voto do Partido Socialista a “Alienação, por 1 euro, as 4 mil Ações que esta 
Câmara possui na Sociedade Gruta Senhora do Cabo, Atividades Turísticas, SA, à 
outra acionista, Jovigruta”. (SGD 4.805/18) 

 
 

3. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por unanimidade, 
na sua sessão ordinária, realizada no dia 02 do corrente, aprovar, os “Projetos da 15.ª 
Edição da Assembleia Municipal de Jovens/11.ª Edição do Concurso As Cores da 
Cidadania”, que anexam. (SGD 4.891/18)  

 
 
4. Ofício da Junta de Freguesia da Quinta do Conde a enviar o “Relatório do Contrato 

Interadministrativo, celebrado entre esta Câmara Municipal e aquela Junta de 
Freguesia”, respeitante ao ano de 2017. (SGD 5.466/18)  
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5. Ofício da mesma Junta de Freguesia da Quinta do Conde a enviar o “Relatório do 
Contrato Acordo de Execução, celebrado entre esta Câmara Municipal e aquela 
Junta de Freguesia”, respeitante ao ano de 2017. (SGD 5.469/18)  

 
 
6. Email do Instituto Nacional de Estatística a enviar informação que reúne um conjunto 

de características sócio-económicas sobre o Município de Sesimbra, referente ao 
período de 2016/2017. (SGD 5.510/18)  

 
 
7. Email do Grupo Parlamentar Os Verdes a remeter o teor da pergunta dirigida ao 

Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, pelos Deputados José Luís 
Ferreira e Heloísa Apolónia, sobre “Parques de Armazenamento de Madeira 
Queimada nos Incêndios’2017”. (SGD 5.462/18)  
 
 

8. Email do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a remeter o Projeto Lei n.º 
776/XIII-3.ª, por si apresentado na Assembleia da República, a respeito do “Regime 
Excecional das Redes Secundárias de Faixas de Gestão de Combustível”.  
(SGD 5.712/18)  
 
 

9. Email do Grupo Desportivo de Sesimbra a informar que todas as suas equipas de 
Voleibol de formação, nas categorias de juniores, juvenis e iniciados, foram 
apuradas para os Campeonatos Nacionais da Federação Portuguesa de Voleibol, 
época 2017/2018. (SGD 5.542/18)  
 
 
 

Deu-se conta, depois, do: 

10. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter cópia dos documentos por si 
aprovados, na sua sessão ordinária, realizada no dia 02 do corrente, que a seguir se 
descriminam: 
- Voto de Pesar – “Falecimento do Sr. António Narciso”; 
- Voto de Pesar – Falecimento do Sr. Alberto Nero”; 
- Voto de Pesar – “Falecimento do Sr. Edmundo Pedro”; 
- Moção – “Pela Defesa do Serviço Postal enquanto Serviço Público e Universal”; 
- Moção – “Movimento Associativo em Portugal”. (SGD 4.882/18)  
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
associar-se à deliberação tomada pela Assembleia Municipal de Sesimbra, na sua 
reunião ordinária, realizada no dia 02 do corrente, no que respeita aos votos de 
pesar pelo falecimento do Sr. António Narciso; Sr. Alberto Nero e Sr. Edmundo 
Pedro e nessa conformidade manter um minuto de silêncio.   
  

 

11. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o teor da recomendação, a esta 
Câmara Municipal sobre os “Acessos Públicos à Rua da Baleeira (praia da baleeira), 
Forte da Baralha, Chã dos Navegantes e praia de Areia do Mastro”, por si aprovada, 
por unanimidade, na sua sessão ordinária realizada no dia 02 do corrente.  
(SGD 4.877/18)  
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, enviar o 
assunto a análise e parecer dos competentes serviços.  
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12. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o teor da recomendação, a esta 
Câmara Municipal sobre a “Substituição da Frota Automóvel desta Autarquia por 
Veículos Movidos a Combustíveis Não Fosseis/Limpos”, por si aprovada, por 
unanimidade, na sua sessão ordinária realizada no dia 02 do corrente. (SGD 4.871/18)  
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, enviar o 
assunto a análise e parecer dos competentes serviços.  

 
 

13. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o teor da recomendação, a esta 
Câmara Municipal sobre o “Edifício dos CTT da Vila de Sesimbra”, por si aprovada, 
por unanimidade, na sua sessão ordinária realizada no dia 02 do corrente.  
(SGD 4.869/18)  
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, enviar o 
assunto a análise e parecer dos competentes serviços.  

 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

Foram apreciados os seguintes: 

1. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 60/1970 – 
indeferimento – Carrasqueira – Armindo Grazina  
(UAPU 08/18 - Presidente/Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

PESSOAL 

1. Processo disciplinar – Sílvio Flávio Marques Esteves – reunião de 10.Janeiro.2018 – 
emissão de parecer do superior hierárquico (SGD 2.723/18 - Presidente/) 
Deliberação: A Câmara deliberou, por escrutínio secreto e por maioria, com quatro 
votos a favor e um voto em branco, aplicar ao trabalhador em causa a sanção 
disciplinar de suspensão pelo período de 90 dias. 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

Foram tomadas mais as seguintes deliberações: 

1. Construção de canil, gatil e posto veterinário municipal – Aiana – retificação das peças de 
procedimento – aceitação – ratificação (Presidente) (SGD 2.513/18 - Presidente) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

2. Relação dos encargos assumidos e não pagos durante a gerência de 2017 e que 
transitou para o ano de 2018 (SGD 2.815/18 - Vereador - Finanças e Património) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

3. Curso de “costureira/modista” promoção e realização de ações de formação, seminários 
conferências, workshops e outras iniciativas relevantes – celebração de protocolo entre o 
Município e o Modatex – minuta – aprovação – salas de formação – celebração de 
contrato de subarrendamento comercial entre o Município e o Centro de Formação “Eagle 
Intuition” – minuta – aprovação (SGD 1.753/18 – Vice-Presidente - Ação Social) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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4. Dinamização de instalações – protocolo celebrado entre o Município e o Centro de 
Estudos Culturais e de Ação Social Raio de Luz – subsídio mensal – atualização – 
retroativos a Janeiro’2018 (SGD 2.055/18 - Vice-Presidente - Ação Social) 
Deliberação: Não apreciado. 
 
 

5. Dinamização da Componente de Apoio à Família (prolongamento de horário) – 
estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública do concelho – protocolo 
celebrado entre o Município de Sesimbra, o Agrupamento de Escolas da Boa Água, o 
Agrupamento de Escolas Michel Giacometti, o Agrupamento de Escolas da Quinta do 
Conde e o Centro Comunitário da Quinta do Conde – adenda – minuta – aprovação  
(SGD 2.632/18 Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

6. Transportes Escolares – alunos que frequentam estabelecimentos de ensino fora da área 
do Municipio – aquisição direta – comparticipação mensal – Janeiro a Julho de 2018 
(SGD 19.892/17 - Presidente - Educação) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

7. Agrupamentos de Escolas – material didático, limpeza, expediente, telefone, 
equipamento informático e prolongamento de horário – 2018 – subsídios  
(SGD 1.270/18 - Presidente - Educação) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

8. Agrupamentos de Escolas da Boa Água  – Orquestra Geração da Boa Água – aquisição 
de consumíveis,para instrumentos musicais, aluguer de viaturas e aquisição de lanches – 
subsídio eventual (SGD 19.114/18 - Presidente - Educação) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade 
 
 

9. Carnaval’2018 – agrupamentos de escolas – estabelecimentos de educação – execução 
de trajes e fantasias – subsídios (SGD 1.419/18 - Presidente - Educação) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

10. Grupo Desportivo de Alfarim – 20.º Torneio de Futebol Juvenil da Páscoa – regulamento 
municipal de apoio financeiro ao associativismo desportivo – subsídio eventual  
(SGD 2.322/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

11. Grupo Desportivo e Cultural do Conde 2 – obra na cobertura da sede – regulamento 
municipal de apoio financeiro ao associativismo desportivo – subsídio eventual  
(SGD 2.327/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

12. Clube Naval de Sesimbra – Campeonato da Europa de Juniores de Vela’2018 – classes 
de 420 e 470 – aceitação de candidatura – assunção de compromisso pelo Município – 
reunião de 08.Junho.2016 – subsídio eventual (SGD 2.319/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação: Não apreciado. 
 



21.02.2018 

 
 

 5 

13. Associação de Cultura e Recreio União Trabalhadora Zambujalense – modalidade de 
futebol – contratação de técnicos – regulamento municipal de apoio financeiro ao 
associativismo desportivo – subsídio mensal (SGD 2.151/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE, POR MOTIVO DE FÉRIAS DA VICE-
PRESIDENTE 
A Câmara tomou conhecimento dos: 

• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 03 e 05 de Fevereiro de 2018 (zona 
5 e zona 3). 

 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS – PELOURO DO TURISMO 
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 

•Do Gabinete de Turismo e Economia Local e Pescas a dar conhecimento do email 

enviado pela Entidade Regional de Turismo de Lisboa no qual dá conta da 
percentagem referente às dormidas na hotelaria de Janeiro a Dezembro de 2017em 
comparação a 2016 (SGD 5.042). 

 
INFORMAÇÕES VEREADOR – PELOURO DAS FINANÇAS E PATRIMÓNIO 
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 

 Da Unidade de Contabilidade a enviar a relação das despesas efetuadas pelos diversos 
serviços com o Fundo de Maneio, durante o mês de Janeiro’2018. (SGD  /18) 

 Da Unidade de Contabilidade a enviar a 2.ª alteração ao Orçamento e 2.ª alteração às 
Grandes Opções do Plano e PPI’2018, documentos aprovados pelo Vereador, no âmbito 
do Pelouro das Finanças e Património. (SGD 2.242/18) 

 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO  
 
Interveio a aluna Melissa Veiga, da Escola Básica Integrada da Boa Água (Quinta do 
Conde), para perguntar, no que se refere ao ponto 13 da Ordem do Dia, sob a epígrafe 
“Associação de Cultura e Recreio União Trabalhadora Zambujalense – modalidade de 
futebol – contratação de técnicos – regulamento municipal de apoio financeiro ao 
associativismo desportivo – subsídio mensal”, qual significado da contratação de técnicos. 
 
Interveio depois a aluna Beatriz Carvalho, também da Escola Básica Integrada da Boa 
Água (Quinta do Conde), para perguntar em que ponto de situação se encontrava o 
processo de “Construção da Nova Escola Secundária na Quinta do Conde”. 
 
Interveio de seguida, também da Escola Básica Integrada da Boa Água (Quinta do Conde), 
o aluno Miguel Veiga para perguntar se a Câmara, para além, do curso que lançou, sobre 
“Costureira/Modista”, presente e aprovado, nesta reunião, pretende dinamizar outro tipo de 
cursos.    
 
Da Escola Secundária de Sampaio, interveio a aluna Isidora Quaresma, para perguntar 
para quando estava previsto o alcatroamento da Rua Camilo Castelo Branco, na Quintinha, 
freguesia do Castelo. 
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Também da Escola Secundária de Sampaio, interveio a aluna Inês Garcia, para sugerir o 
reforço da equipa de limpeza por forma a que a Sala de Desporto instalada no Edifício da 
Piscina de Sesimbra se encontre devidamente limpa. 
 
Interveio depois a aluna Viviane Gomes, da Escola Secundária de Sampaio, para perguntar 
que avanço é que houve nas propostas apresentadas pela Assembleia Municipal de Jovens.  
 
Sobre esta última questão, levantada pela aluna da Escola Secundária de Sampaio, Viviane 
Gomes, o Senhor Presidente passou a palavra à Presidente da Assembleia Municipal, 
Senhora Dr.ª Odete Graça, para que a esclarecesse. 
Nessa conformidade, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, antes de proceder 
ao esclarecimento da questão formulada, deu conta que a iniciativa denominada “Eleito Por 
Um Dia”, tem por base balizar a Democraticidade no Concelho e permitir a divulgação, por 
parte dos alunos que nela participam, aos restantes colegas.    
De seguida, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal esclareceu que conforme 
era do conhecimento geral, e na sequência da 13.ª Assembleia Municipal de Jovens foi 
sugerida uma alteração que consiste no financiamento, por parte da Câmara, de 5 projetos, 
um de cada Escola participante, no montante total de 5.000 €, distribuídos pelas 5 Escolas. 

A alteração ao projeto tem como objetivo proporcionar aos alunos poderem sentir 
que o seu esforço pode ser concretizado. Desta forma todas as Escolas envolvidas 
no anterior projeto, prescindindo de concretizar o seu, decidiram doar à 
Cercizimbra/Quinta do Conde, os 1.000 € de cada, no total de 5.000 €, por forma a 
contribuir na resolução dos problemas de pessoas com deficiência demonstrando, 
desta forma, um Sentimento de Solidariedade.   
  
 
Por fim Interveio o Senhor André Serra, residente na Aldeia do Meco, na qualidade de filho 
da proprietária da Quinta das Salamandras, para saber do ponto de situação do 
“Encerramento da Estrada da Fonte da Barrada”, a qual dá acesso à referida propriedade. 
 
 
Todas as questões suscitadas foram devidamente esclarecidas pelo Senhor 
Presidente e pela Senhora Vice-Presidente. 
 


