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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
A REALIZAR NO DIA 11 DE MAIO DE 2022 

 
ORDEM DE TRABALHOS 

 
I.PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

SAUDAÇÃO - Dia Internacional do Bombeiro - Dia Municipal do Bombeiro 
Deliberação:  
 
 

EXPEDIENTE 
1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua sessão 

extraordinária realizada no dia 13 de abril do ano em curso, deliberado, aprovar, por 
maioria, com 23 votos a favor (10 CDU, 8 PS, 1  CHEGA, 2 PPD/PSD, 1 BE e 1 MSU) 
e 1 abstenção do CHEGA, a  “1ª. Revisão ao Orçamento, no valor de 3.936.422,00 € 
e às Grandes Opções do Plano, no valor de 872.200,00 €, do ano de 2022 e nos 
anos de 2023, 2024, 2025 e 2026, o valor de 3.936.422,00 € em cada um dos anos 
descritos.”  
(GAP) 

 
 
2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar os documentos, que 

mais adiante se passam a discriminar,  aprovados, por unanimidade, no Período 
de Antes da Ordem do Dia, na sua sessão extraordinária realizada no dia 13 de abril 
do ano em curso: 
- Voto de Pesar – falecimento do Senhor Eng.º Hasse Ferreira; 
- Saudação – 25 de Abril de 1974 e 1.º de Maio.  
(GAP) 

 
 
3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua primeira 

reunião da sessão ordinária de abril de 2022, realizada no dia 27 de abril, apreciado o 
“Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais, bem como 
apreciou e aprovou, por maioria, com 12 votos a favor (10 CDU, 1 CHEGA e 1 
MSU) e 12 abstenções (8 PS, 1 CHEGA, 2 PPD/PSD e 1 BE),  os documentos de 
“Prestação de Contas’2021.” 
(GAP) 

 
 
4. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua primeira 

reunião da sessão ordinária de abril de 2022, realizada no dia 27 de abril, apreciado e 
aprovado, por maioria, com 22 votos a favor (10 CDU, 8 PS, 1  CHEGA, 2 PPD/PSD 
e 1 MSU) e 2 abstenções (1 CHEGA e 1 BE), a “Aplicação do Resultado Líquido do 
Exercício ‘2021.”  
(GAP) 

 
 
5. Email da Associação Cultural e Recreativa União Trabalhadora Zambujalense a enviar 

a lista dos novos órgãos sociais para o período compreendido entre 25 de março de 
2022 e 25 de março de 2023, bem como a respetiva ata da sua Assembleia Geral. 
(SASC) 
Deliberação genérica.  
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6. Email do Grupo Desportivo do Casal do Sapo a enviar a lista dos novos órgãos 
sociais para os anos 2022/2024, bem como os documentos presentes na sua 
Assembleia Geral, constantes no mesmo. 
(GAMAF) 
Deliberação genérica.  
 
 
 

INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – DECISÕES  
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 06 e 29 de abril de 2022. 

 
 

INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS – PELOURO DA CULTURA 
• Da Divisão de Cultura a remeter o seu relatório de gestão respeitante ao ano de 2021. 
(MGD 7.612/22) 
• Da Unidade Técnica de Bibliotecas Municipais a remeter o relatório da “5.ª Edição do concurso 
concelhio de leitura atividades”, realizado de 01 de outubro de 2021 a 03 de março de 2022. 

 
 

INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE POR MOTIVO DE FÉRIAS E AUSÊNCIA DO 
PRESIDENTE – DECISÕES  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 12 e 22 de abril de 2022 (zona 1) e de 11 e 
21 de abril de 2022 (zona 3). 
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – OUTRAS – PELOURO DOS RECURSOS 
HUMANOS E PELOURO DA EDUCAÇÃO 
• Da Divisão de Gestão de Recursos Humanos a enviar os quadros relativos ao Balanço 
Social’2021, os quais se reporta aos trabalhadores da autarquia com referência a 31/12/2021, 
com inclusão dos membros das GAP’s. 
(SGD 8.435/22) 
• Da Divisão de Educação a enviar o relatório anual referente à área de ação social escolar do 
1.º ciclo respeitante ao ano letivo 2020/2021. 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 
• Do Serviço de Contabilidade a enviar a 5.ª alteração/permutativa ao Orçamento 2022 e 5.ª 
alteração/modificativa às GOP’s - ano de 2022 e ano de 2024, documentos aprovados pelo 
respetivo Vereador. 
(MGD 6.060/22). 
 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO – 
OUTRAS 
• Do Serviço de Contabilidade a remeter relação das despesas efetuadas pelos diversos 
serviços através do fundo de maneio durante o mês de abril’2022.  
• Do Serviço de Contabilidade a dar conhecimento da substituição dos funcionários Eng.º João 
Pedro Aqueu e Elsa Marques responsáveis pelo fundo de maneio da Divisão de Água e 
Saneamento, passando a ser: 
- Tânia Rita da Graça Flores 
- Mafalda Cristina da Cruz Pinto Sebastião Lourenço.  
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INFORMAÇÕES – DECISÕES – VEREADOR DO PELOURO DO PROJETO MUNICIPAL 
AUGI 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental e oriental de 31 de março a 27 de abril de 
2022 (zona 5). 
 
 
INFORMAÇÕES – VEREADORA DO PELOURO DE ECONOMIA LOCAL E GESTÃO DE 
EQUIPAMENTOS – OUTRAS  
• Da Unidade Técnica de Economia Local e Gestão de Equipamentos a dar conta da ata do 
ato público da abertura de propostas e atribuição de lugares para a Feira Festa da Quinta do 
Conde’2022. 

 
 
 

II.PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
1. Obras novas – construção de condomínio com 4 moradias, piscina e anexos – 

arquitetura – Baixa do Moinho – Azoia – Pó do Mar, Ld.ª  
(Vice-Presidente, em substituição do Presidente) 
Reqt.º 17.511/21 - Proc.º n.º 142/21  

Considerando os pareceres técnicos que recaíram sobre o pedido de construção de condomínio 
com 4 fogos, piscina e anexos 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, aprovar o projeto de arquitetura 
referente à operação urbanística em causa, com as seguintes características: 
STP – 921,87m2; 
N.º fogos – 4 
N.º de pisos – cave + 1 
N.º de lugares de estacionamento privado – 5 

►Mais é proposto que a Câmara Municipal delibere que a aprovação fique 
condicionada a: 
a) Parecer favorável da APA, quanto ao atravessamento da linha de água pelas 
infraestruturas das construções localizadas a poente (transmitir o parecer, entretanto 
rececionado); 
b) Indicação em planta da área correspondente às cozinhas dos fogos 1, 3 e 4 (por 
exemplo com uma trama); 
c) Indicação do volume da piscina; 
d) Formalização do caminho particular em caminho público; 
e) Na sequência do ponto anterior, pedido de licenciamento das obras de urbanização que 
garantam as infraestruturas necessárias ao condomínio;  
f) Serem previstos mais dois lugares de estacionamento privados. Alerta-se que os dois 
lugares de estacionamento indicados no exterior do portão proposto de acesso à propriedade, 
não são contabilizados para efeitos de estacionamento privado, uma vez que os mesmos 
inviabilizam o acesso aos 5 lugares de estacionamento propostos no interior da propriedade; 
g) Considerando que não foi dada, ainda, satisfação ao número de lugares de 
estacionamento, deve ponderar-se a execução de cave sob a moradia mais a sul, 
eliminando a construção proposta à superfície para albergar 3 lugares e permitindo a execução 
de manobras de retorno dos veículos atendendo, igualmente, às características do arruamento 
de acesso; de salientar que, não obstante o constrangimento imposto pela faixa de salvaguarda 
da linha de água, não parece razoável a concentração de todo o estacionamento na entrada do 
artigo, com 8500 m², da forma que se encontra proposta, que inviabiliza a execução adequada 
de manobras dos veículos; 
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h) No projeto de obras de urbanização a entregar, deve ser prevista a pavimentação do 
arruamento de acesso, de acordo com as especificações técnicas a definir pela Câmara 
Municipal de Sesimbra. 

A requerente deve tomar conhecimento que, considerando que a operação urbanística proposta 
tem impacte semelhante a loteamento, há lugar às cedências indicadas no parecer da chefe da 
DGU ou, na sua ausência, ao pagamento da compensação prevista no Regulamento de Taxas e 
Cedências Relativas à Administração Urbanística. 
Áreas de cedência em falta: (Operação com impacte semelhante a loteamento) 
Portaria n.º 216-B/2008, de 03 de março 
- Espaços verdes e de utilização coletiva – 112,00m2; 
- Equipamentos de utilização coletiva – 140,00m2; 

Deliberação:  
 
 
 

2. Destaque – Charneca da Cotovia – Rui Quendera e Raquel Quendera 
(MGD 320/22 - Presidente) 
Reqt.º 301/22 - Proc.º n.º 01/22  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, deferir o pedido dos requerentes. 
Área a destacar 1.597 m2 
Área Total 4.317 m2 
A propriedade face ao plano insere-se na UOPG-4, designada de Santana, totalmente 
abrangida por espaço H2 

Deliberação:  
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
1. Construção do Auditório Municipal da Quinta do Conde – prorrogação do prazo para 

entrega das propostas – aprovação – ratificação (Vice-Presidente) 
(Presidente - Pelouro Obras Municipais) 
Considerando a informação n.º 8.694/22/DOM, referente à empreitada em causa, do teor 
seguinte: 
“Estando a decorrer o prazo para apresentação das propostas, vieram alguns 
interessados apresentar pedidos de esclarecimentos, listas de erros e omissões e 
solicitar a prorrogação do prazo de apresentação das propostas. 
Considerando o disposto no n.º 4 do art.º 64.º CCP, bem como o facto de até ao momento ainda 
não ter sido possível responder aos esclarecimentos e decidir quanto às listas de erros e 
omissões mas ser ainda possível nos termos do n.º 7 do art.º 50.º CCP, e terminando o 
prazo para a apresentação de propostas dentro de 3 dias, propõe-se que, ao abrigo do n.º 4 
do artigo 64.º CCP se proceda à prorrogação do prazo de apresentação das propostas, por 15 
dias, devendo o mesmo ser publicitado nos termos do n.º 5 do artigo 64.º da citada norma. 
Dada a urgência na tomada da decisão em função do aproximar do término do prazo e a 
impossibilidade de, em tempo, a Câmara Municipal reunir extraordinariamente, o Presidente da 
Câmara Municipal poderá, nos termos do n.º 3 do art.º 35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, determinar a prorrogação do prazo nos termos e com os fundamentos supra 
expostos, submetendo a sua decisão a ratificação da Câmara Municipal na sua próxima 
reunião.” 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho da Vice-
Presidente de 21 de abril do ano em curso, que aprovou a prorrogação do prazo 
para apresentação de propostas, conforme o estipulado no n.º 4 do art.º 64.º do CCP, 
por um período de 15 dias.  
Deliberação:  
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2. Construção do Auditório Municipal da Quinta do Conde – esclarecimentos, erros e 
omissões – resposta – aprovação – ratificação (Presidente) 
(Presidente - Pelouro Obras Municipais) 
Encontrando-se a decorrer o procedimento acima referido, foram apresentados pedidos de 
esclarecimentos e lista de Erros e Omissões por parte de algumas empresas interessadas no 
concurso. Assim, considerando a informação n.º 9811/2022/DOM,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o despacho do Presidente de 05 de 
maio de 2022 que aprovou o seguinte a lista de erros e omissões de acordo com o 
previsto no n.º 3 do artigo 64º do CCP e a prorrogação do prazo de entrega das 
propostas, pelo período de 20 dias, passando o mesmo para o próximo dia 26 do 
corrente mês.  
Deliberação:  
 
 
 

3. Redes pedonais e cicláveis/EM 569 – Azoia/Aldeia Nova da Azoia – trabalhos 
complementares e prorrogação do prazo – 4.ª modificação objetiva do contrato – 
aprovação   
(Presidente - Obras Municipais) 
Considerando a fundamentação da informação n.º 7184/2022/ DOM com o qual concordo, e 
atendendo que foram identificadas situações não incluídas no contrato que são fundamentais 
serem resolvidas, conforme mapas de trabalhos complementares em anexo, da empreitada 
supracitada, adjudicada à empresa Manuel da Graça Peixito, Ld.ª, nesta conformidade,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere aprovar: 
- Os trabalhos complementares, nos termos da alínea b) do n.º 2 artigo 370.º do CCP, 
no valor de € 16.418,26 + IVA que representa 5,42% do valor do contrato, 
consubstanciado na 4.ª modificação objetiva do contrato; 
- A prorrogação do prazo de execução por um período de 14 dias, nos termos da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 311.º, da alínea b) do artigo 312.º do n.º 2 do artigo 314.º do 
CCP, transferindo o final da obra para o dia 28 de junho de 2022. 
Deliberação:  
 
 
 

4. Unidade de Saúde de Sesimbra – PTRE 09 – execução de elementos em betão armado 
MS5 e vedação muro – aprovação – ratificação (Presidente)   
(Presidente) 
Considerando a informação prestada pela coordenadora de segurança em obra no 
movimento 2 do registo MGD n.º 13747, de 27/04/2022, 
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, nos termos do n.º 3 do art.º 35.º do 
Anexo I, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o despacho do 
Presidente de 28 de abril de 2022, que aprovou o Plano de Trabalho com Riscos 
Especiais PTRE 09 - Execução de Elementos em Betão Armado MS5 e Vedação 
Muro, nos termos e para efeitos do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de 
outubro, que integra o PSS na fase de obra, da empreitada da “Unidade de Saúde 
de Sesimbra – Obra.” 
Deliberação:  
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5. Aquisição de contratos de seguros para os anos de 2022/2023 – modificação objetiva 
de contrato – seguros para trabalhadores das escolas no âmbito da delegação de 
competências na área da educação – aprovação   
(Presidente) 
►É proposto que a Câmara Municipal 
Deliberação:  
 
 

6. Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra – lote 28 na Quinta da Várzea, na Maçã – 
aditamento à escritura de doação celebrada a 27.maio.2020 – 3.ª prorrogação do prazo 
– aprovação    
(Vereador - Pelouro de Gestão do Património e Aprovisionamento)  
Considerando que: 
1. O lote de terreno n.º 28, com a área de 6.018,90 m2, sito na Quinta da Várzea, na 

Maçã foi doado à Santa Casa da Misericórdia, por escritura celebrada em 
27/05/2010, para a construção de um equipamento social de Apoio à 3ª Idade/saúde, 
com as respetivas condições de reversão, aprovadas em reunião de Câmara de 
09/09/2009; 

2. De acordo com a referida escritura de doação, a mesma ficou sujeita a reversão, 
nomeadamente:  
1.º - O lote de terreno destina-se exclusivamente à construção de um equipamento 
social de Apoio à 3.ª Idade/saúde; 
2.º - O terreno reverterá para a Câmara Municipal de Sesimbra se: 
a) A construção nele prevista não for iniciada no prazo de quatro anos a contar da 
data da escritura;  
b) As edificações nelas implantadas deixarem de servir os fins que motivaram a 
cedência do terreno; 
3.º - Nos casos previstos no n.º anterior, reverterão para a Câmara Municipal de 
Sesimbra não só o terreno, como também todas as construções ou benfeitorias nele 
existentes;  

3. Em 15/09/2014, a supracitada entidade, pelo facto de não ter obtido apoios para 
executar a obra, veio solicitar a 1.ª prorrogação do prazo, por igual período de 4 
anos, aprovada em reunião de Câmara de 08/10/2014 com efeitos a partir daquela 
data e adenda ao contrato de doação celebrada em 28/10/2015; 

4. Em 2019, a referida entidade, pelos motivos apresentados de falta de meios 
financeiros e hipótese na candidatura ao Pares, requereu a 2.ª prorrogação do prazo 
por igual período, tendo por deliberação de Câmara em 23/01/2019 sido aprovada a 
prorrogação do prazo para início da construção, por mais 3 anos com efeitos a contar 
da data da referida deliberação e conforme adenda ao contrato de doação celebrada 
em 20/02/2019; 

5. A referida entidade vem agora por email (MGD 5645 de 28/04/2022), informar que 
com a elaboração de nova candidatura ao PRR, detetou que o prazo para início da 
construção do referido equipamento terminou, requerendo nova prorrogação (3.ª) do 
prazo por período mínimo de 3 anos ou preferencialmente por 4 anos, nos termos 
previstos nas condições de reversão do terreno, constante na alínea a) do ponto n.º 2 
da escritura de doação, celebrada a 27/05/2010 e adendas celebradas em 
28/10/2015 e 20/02/2019, as quais também inscritas na Conservatória do Registo 
Predial de Sesimbra do referido lote (descrição n.º 13018/Castelo); 

6. O parecer técnico emitido pela DGAP e meu despacho de 02/05/2022 (MGD 5645 de 
28/04/2022), não existe qualquer inconveniente na prorrogação do prazo para início 
das obras por mais um período de 4 anos, com efeitos retroativos a partir do término 
da última prorrogação. 



11.maio.22 

 
 

 7 

►É proposto que a Câmara Municipal no âmbito das suas competências delibere conceder à 
Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra a prorrogação do prazo para início da 
construção, por mais 4 anos a com efeitos retroativos a partir do término da última 
prorrogação, ficando a mesma sujeita ao aditamento à referida escritura de doação. 
A Vereadora Dr.ª Argentina Marques por fazer parte dos órgãos sociais da Santa Casa da 
Misericórdia de Sesimbra não poderá discutir e votar o presente assunto, pelo que terá de 
se ausentar da sala de reuniões. 

Deliberação:  
 
 

7. Abertura da Lagoa de Albufeira ao Mar – protocolo de delegação de competências 
celebrado entre a APA-Agência Portuguesa do Ambiente, IP e o Município – aprovação 
ratificação (Presidente) 
(Presidente - Pelouro do Ambiente) 
Considerando o ofício com o registo n.º 14786, de 05 do corrente,  
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, conforme o disposto no n.º 3 do art.º 
35.º da Lei n.º 75/2012, de 12 de setembro, ratificar o Despacho proferido pelo 
Presidente no dia 06/05/2022, que decidiu proceder à assinatura do Protocolo de 
delegação de competências da Agência Portuguesa do Ambiente, IP, no Município 
de Sesimbra para a abertura da Lagoa de Albufeira ao Mar. 
Deliberação:  
 
 

8. Corte de árvores em risco de queda para a via pública – fixação dos preços  
(Vereador - Pelouro da Proteção Civil) 
De acordo com o princípio da prevenção estipulado pelo art.º n.º 5 alínea b) da Lei de Bases de 
Proteção Civil os riscos de acidente grave deverão ser considerados de forma antecipada. Neste 
sentido, e no que toca a riscos relacionados com queda de árvores implementou o GMPC um 
procedimento de “avaliação de árvores em risco” que permite realizar a avaliação das mesmas.  
O procedimento implica a deslocação ao local para avaliação do risco, a elaboração de relatório 
de risco e a notificação ao proprietário do terreno onde se localiza a árvore que deverá levar à 
adoção de medidas de diminuição ou eliminação do risco.  
A legislação não prevê um procedimento tipo no que concerne à substituição dos proprietários 
nestes trabalhos de redução ou eliminação do risco, no entanto e por se considerar que muitas 
vezes existe risco iminente de queda, realiza este gabinete o corte ou desbaste das referidas 
arvores não sendo a câmara ressarcida de valores correspondentes ao serviço prestado.  
Para colmatar esta questão, considerou-se que deveria ser realizado um estudo de análise dos 
encargos com a realização de trabalhos de corte de árvores que se encontrem em risco de 
queda, tendo como referência os pareceres emitidos pela divisão de assuntos jurídicos no que 
concerne ao procedimento legal para a realização desses trabalhos e imputação dos respetivos 
custos. A Câmara Municipal apenas se poderá substituir aos proprietários e imputar os custos 
aos mesmos “em prédios confinantes com a via pública e que estas ameacem ou os seus 
transeuntes” de acordo com o regulamento geral de vias e caminhos municipais n.º s 1, 3 e 4 do 
art.º 71.º.  
No caso de se tratarem de árvores dentro de propriedades privadas e sobre propriedades 
privadas, o procedimento após notificação pelo gabinete seguirá os trâmites do direito privado 
aplicando-se o art.º 1366.º do Código Civil.  
O gabinete municipal apenas poderá entrar em terrenos privados num quadro de estado de 
necessidade e desde que reunidos os pressupostos previstos no n.º 2 do art.º 3.º do Código do 
Procedimento Administrativo.  

►É proposto que a Câmara Municipal, considerando o respetivo estudo realizado 
pelo GMPC, aprove os preços relativos à realização dos trabalhos. 
Deliberação:  



11.maio.22 

 
 

 8 

9. Prémio Científico Sesimbra’2023 – normas de participação – alteração da deliberação 
de 24.julho.2019  
(Presidente - Pelouro da Cultura) 
Como é do conhecimento geral o Prémio Científico, Sesimbra tem por objetivo promover e 
incentivar a investigação em diversas áreas científicas relacionadas com o concelho de 
Sesimbra, constituindo paralelamente uma oportunidade de pesquisa para novos investigadores. 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere alterar a deliberação de 24 de julho 
de 2019, no que respeita às normas de participação que incidem nos seguintes 
pontos: 
7- onde se lê: “(…) até às 12,30 horas de 15 de novembro de 2019 (…)” deve ler-se: 
“(…) até às 12,30 horas de 18 de novembro de 2022 (…)”; 
16- onde se lê: “O prémio tem o valor de dois mil euros” deve ler-se: “O prémio terá 
o valor de 4.000,00 €”; 
20- onde se lê: “A divulgação do Prémio Científico Sesimbra e do autor premiado 
será feita através da imprensa, site da Câmara Municipal de Sesimbra 
(http://www.cm-sesimbra) e site do Museu Municipal de Sesimbra 
(http://museusesimbra.pt).” deve ler-se: “A divulgação do Prémio Científico 
Sesimbra e do autor premiado será feita através da imprensa, site da Câmara 
Municipal de Sesimbra (http://www.cm-sesimbra); 
Telefone: onde se lê: “21 22 88 206/7” deve ler-se: “21 01 49 224”. 
No que concerne ao n.º do fax, o mesmo foi eliminado. 
Deliberação:  
 
 

10. Adaptação e mitigação das alterações climáticas nos serviços de águas – declaração de 
compromisso – emissão   
(Vereador - Pelouro de Águas e Saneamento) 
Considerando (que): 

 

http://www.cm-sesimbra/
http://museusesimbra.pt/
http://www.cm-sesimbra/
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►É proposto que a Câmara Municipal delibere que a Câmara Municipal de 
Sesimbra e a Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas 
declarem o seu compromisso em impulsionar os esforços necessários para a 
Adaptação e a Mitigação às Alterações Climáticas, em particular no que se refere 
aos serviços de águas, para garantia das gerações futuras, através da assinatura 
da Declaração de Compromisso para Adaptação e Mitigação das Alterações 
Climáticas nos Serviços de Águas. 
Deliberação:  
 
 
 

11. Projeto “Bibliotecas de Praia e de Jardim – Verão’2022 – aprovação   
(Presidente - Pelouro da Cultura) 
As “Bibliotecas de Praia e de Jardim” constituem um projeto de difusão da leitura 
realizado anualmente na época estival e que tem como principal objetivo a criação e o 
desenvolvimento de hábitos de leitura em época de férias e a ocupação dos tempos livres das 
crianças e jovens. Este projeto decorre nos meses de julho e agosto nas praias do Ouro e 
da Califórnia (de 2.ª feira a domingo), da Lagoa de Albufeira (de 2.ª a 6.ª feira) na praia do 
Meco, no Parque da Vila na Quinta do Conde e no Parque de Campismo do Forte do 
Cavalo (de 3.ª feira a domingo), funcionando estes postos de leitura com o apoio de jovens, 
tanto no atendimento aos leitores, como na realização das diversas atividades de promoção do 
livro e da leitura.  
Integrada na candidatura CLDS 4G Sesimbra Família+, este projeto irá estender-se ao Parque 
Augusto Pólvora com a constituição de uma eco biblioteca de jardim, assente no pressuposto 
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de educação pela leitura em contato e descoberta da natureza, onde as crianças e as suas 
famílias desenvolvem diferentes atividades lúdico pedagógicas. 
O presente projeto insere-se num quadro de construção de cidadania, ao facultar aos jovens 
uma oportunidade para participarem num projeto de interesse sociocultural, que lhes 
proporcionará oportunidades de aprendizagem e experiências diversas, fomentando o 
desenvolvimento pessoal, a aproximação à realidade local e ao trabalho em equipa. 
Deste modo, e porque consideramos que o projeto se deverá manter em vigor, pela importância 
dos seus objetivos e pela aceitação, cada vez maior que suscita junto dos utentes das praias e 
jardim, 
Assim, (…) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere: 
- a atribuição de um subsídio aos 44 jovens que irão assegurar o funcionamento 
das bibliotecas durante os meses de verão, no período compreendido entre 01 de 
julho e 31 de agosto, no montante global de 19.800,00 €; 
- a aquisição de um novo quiosque de leitura e de materiais de apoio, de 
publicações periódicas, de materiais pedagógicos, lúdicos e de divulgação, bem 
como a atualização e reforço do fundo bibliográfico e de ações de promoção do 
livro e da leitura no valor global de 31.374,69 €; 
- a afetação de 51.174,69 €, como valor global de despesa para a realização do 
projeto, que se reveste da maior importância por descentralizar os espaços de 
promoção do livro e da leitura, ir ao encontro do leitor nacional e estrangeiro, 
dando a conhecer livros e autores de diversos géneros literários em várias 
línguas, incluindo livros que promovem o conhecimento sobre a história local. 
Deliberação:  
 
 

12. Delegação de competências no domínio da educação – celebração de contratos entre o 
Município e os Agrupamentos de Escolas Navegador Rodrigues Soromenho, Sampaio, 
Michel Giacometti, Quinta do Conde e Boa Água – minutas – aprovação – envio à 
Assembleia Municipal   
(Vice-Presidente - Pelouro da Educação) 
Considerando que: 

a) A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, na sua atual redação, estabelece o quadro da 
transferência de competências da Administração direta e indireta do Estado para as autarquias 
locais e para as entidades intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, da 
autonomia das autarquias locais e da descentralização democrática da Administração Pública, 
plasmados no n.º 1 do artigo 6.º da Constituição da República Portuguesa; 
b) A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, prevê a concretização da transferência dessas 
competências no domínio da educação, nos termos do artigo 11.º do mesmo diploma legal, que 
é feita através de diplomas legais de âmbito setorial; 
c) No domínio da educação, o atual processo de descentralização iniciou-se com a aprovação 
do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, que procede ao reforço das áreas que 
anteriormente foram descentralizadas para os Municípios conferindo-lhes também novas 
competências; 
d) Para além das novas competências previstas no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, 
na sua atual redação, são competências das autarquias locais as atribuídas por outros diplomas, 
nomeadamente, as previstas na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação;  
e) O novo quadro de competências das autarquias locais e das entidades intermunicipais em 
matéria de educação, concretiza um modelo de administração e gestão do sistema educativo 
que respeita a integridade do serviço público de educação, a equidade territorial e a 
solidariedade intermunicipal e inter-regional no planeamento das ofertas educativas e formativas 
e na afetação dos recursos públicos no quadro da correção de desigualdades e assimetrias 
locais e regionais, bem como a tomada de decisões numa lógica de proximidade; 
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f) Este novo regime redefine as áreas de intervenção e o âmbito de ação e responsabilidade 
de cada interveniente, assente nos princípios e regras consagrados na Lei de Bases do Sistema 
Educativo, aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, na sua atual redação, e no Regime de 
Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos Públicos de Educação Pré-Escolar e 
dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua 
atual redação; 
g) O n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na sua atual redação, 
determina que, salvo indicação em contrário, todas as competências previstas no presente 
Decreto-Lei são exercidas pela Câmara Municipal, com faculdade de delegação no Diretor do 
Agrupamento de Escolas ou Escolas não Agrupadas; 
h) O Agrupamento de Escolas é uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios de 
administração e gestão, constituída por estabelecimentos de educação pré-escolar e escolas de 
um ou mais níveis de ensino, nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 
na sua atual redação; 
i) O Diretor do Agrupamento de Escolas constitui um órgão de direção, administração e 
gestão do agrupamento de escolas ou escola não agrupada nas áreas pedagógica, cultural, 
administrativa, financeira e patrimonial, nos termos dos artigos 10.º e 18.º do Decreto-Lei n.º 
75/2008, de 22 de abril, na sua atual redação; 
j) Os Agrupamentos de Escolas e o Município de Sesimbra têm vindo a desenvolver as 
competências descentralizadas de forma eficiente e com qualidade de gestão e educação 
reconhecida por toda a comunidade educativa; 
k) A assunção de competências e a repartição de responsabilidades entre o Município e os 
Agrupamentos de Escolas deve ser operada de forma concertada, gradual e sustentada de 
acordo com o princípio da melhor gestão. 
l) A necessidade imperativa de assegurar uma gestão próxima, ágil e célere dos 
Estabelecimentos Escolares, bem como o papel fundamental e insubstituível dos Diretores dos 
Agrupamentos de Escolas na prática de atos necessários à boa execução das matérias que 
respeitam à Escola; 
m) Os contratos de delegação de competências têm como objeto a delegação de competências 
da Câmara Municipal nos Diretores de Agrupamentos, estabelecendo os termos da transferência 
das verbas necessárias para o exercício das competências delegadas; 
n) O Município, nos termos do disposto nas alíneas d) do n.º 2 do art.º 23º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, dispõe de atribuições na área da 
Educação;  
o) Compete à Câmara Municipal, nos termos da alínea m) do n.º1 do artigo 33.º do anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, “submeter à assembleia municipal, para efeitos de 
autorização, proposta de celebração de contratos de delegação de competências com o Estado 
(…).”; 
p) Compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, nos termos da alínea 
k) do n.º1 do artigo 25.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, “autorizar a 
celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara Municipal e o Estado 
(…).”;  

►É proposto que a Câmara Municipal, nos termos e ao abrigo das normas 
supracitadas, delibere: 
1- Aprovar os Contratos de delegação de competências entre o Município de 
Sesimbra e os Agrupamentos de Escolas Navegador Rodrigues Soromenho, 
Sampaio, Michel Giacometti, Quinta do Conde e Boa Água, bem como os 
montantes constantes do Anexo I; 
2- Submeter à Assembleia Municipal a autorização da celebração dos contratos 
de delegação de competências entre o Município de Sesimbra e os Agrupamentos 
de Escolas Navegador Rodrigues Soromenho, Sampaio, Michel Giacometti, Quinta 
do Conde e Boa Água. 
Deliberação:  
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13. Desenvolvimento de projetos dos Bairros Comerciais Digitais de Sesimbra e da Quinta 
do Conde, no âmbito do Aviso n.º 01/C16-i02/2022 – candidaturas – submissão – 
aprovação – ratificação (Presidente)   
(Presidente - Pelouro de Informação e Relações Públicas) 
►É proposto que a Câmara Municipal 
Deliberação:  
 
 
 

14. Crystal Museus e o Futuro – candidatura – submissão – aprovação – ratificação (Vice-
Presidente, em substituição do Presidente)   
(Vice-Presidente - Pelouro da Cultura) 
Liderado pela UiT – Universidade Ártica da Noruega, o projeto Crystal: Museus e o 
Futuro – Incentivar os jovens e as crianças a Cristalizar a Democracia, tem por missão, 
através de uma candidatura ao financiamento da EU, Horizonte 2022 – Education for 
democracy:  
• Criar exposições, conteúdos, atividades educativas e outros recursos, de cariz 
presencial e multimédia, que conciliem as soluções tradicionais ao mundo digital e da 
inteligência artificial, numa perspetiva pioneira, que dará origem, entre outros pontos, a 
um tool Kit, que será um exemplo piloto, a disseminar pela Europa e por outros pontos 
do mundo, bem como a exposições construídas de forma participada.  
• O projeto terá uma duração de 48 meses e será financiado a 100%, incluído o 
vencimento referente ao tempo de afetação dos técnicos a envolver, bem como 
eventuais deslocações.  
• Criar um consórcio internacional, congregando dezassete organizações 
internacionais, nomeadamente: UiT–The Artic University of Norway, Noruega – Parceira 
da Autarquia no projeto Centro Cultural Costeiro | Sesimbra; University of St Andrews, 
Escócia; CYENS CoE Research and Innovation Centre on Interactive Media, Smart 
System and Emerging Technologies, Chipre; Museo Picasso, Barcelona, Espanha; 
Norwegian Museum Association, Noruega; Peace Research Institute Oslo, Noruega; 
Centre for Comparative Conflict Studies at Signundum University, Sérvia; Europa Media, 
Hungria; Aarhus University, Dinamarca; Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 
Alemanha; Nicosia Municipal Arts Centre at Pierides Foundation, Chipre; Institute of 
Intercultural Studies at Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Columbia; Finland Futures 
Centre at University of Turku, Filândia; Platforms for Dialogue and Peace, Libéria;  
BarcelonaTech at Universitat Politecnica de Catalunya, Espanha; Oxfam IBIS, 
Dinamarca, e Museu Marítimo de Sesimbra – Câmara Municipal de Sesimbra, Portugal.  
No caso concreto da Autarquia, a participação deverá compor-se pelas seguintes 
ações, as quais se enquadram em atividades e projetos já em desenvolvimento: 
• Envolver, através do Serviço Educativo do Museu, a comunidade escolar do 
concelho, no sentido de construir uma exposição participada com as sugestões dos 
alunos e professores, a qual deverá ser executada em suporte híbrido: físico e digital. 
Para além do património cultural marítimo, a exposição deverá focar temas relacionados 
com o projeto em curso Centro Cultural Costeiro | Sesimbra, nomeadamente o futuro 
dos oceanos e a sustentabilidade dos mesmos, entre outros.  
• Realizar workshops e plenários de discussão para recolha de opiniões, tendo em 
vista a obtenção de conteúdos para realização da exposição.  
O valor da participação do Museu será quantificado em 140.000 euros, o qual será 
integralmente comparticipado pelo projeto, dividindo-se entre vencimentos dos técnicos 
do Museu a afetar ao projeto, deslocações e aquisição de equipamento.  
Neste sentido, tratando-se de uma situação excecional, motivada por uma urgência que 
não nos é imputável, e não sendo possível que a Câmara Municipal reúna 
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extraordinariamente para o efeito, a Vice-Presidente, que, nos termos do disposto no n.º 
3 do art.º 57 da lei 169/99, de 18 de setembro, alterada, e republicada, pela Lei n.º 5A 
2002, de 11 de janeiro, e do despacho 17944/AP/ 2021, de 19 de outubro, que autoriza 
a substituição do Presidente da Câmara nas suas faltas e impedimentos, decidiu 
autorizar, ao abrigo do n.º 3 do art.º 35.º, do anexo 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a submissão da supramencionada candidatura, inserida no programa 
HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-04 — Education for Democracy, CRYSTAL – 
Empowering Young Students to Crystallize Democracy, dinamizada pela UiT – The Artic 
University of Norway, sujeitando a sua decisão a ratificação na reunião seguinte da 
Câmara Municipal. 
Em face do exposto,  
►É proposto que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho da Vice-
Presidente, de 22 de abril de 2022, que autorizou a submissão da candidatura em 
causa, considerando a relevância da mesma para a dinamização, promoção e 
valorização, a nível nacional e internacional, do património histórico e cultural do 
concelho. 
Deliberação:  
 
 
 

15. Dinamização da componente de apoio à família (prolongamento de horário) na Unidade 
de Ensino Estruturado da Escola Básica de Sesimbra – ano letivo 2021/2022 – 
celebração de protocolo entre o Município e a Associação Externato de Santa Joana – 
minuta e subsídio mensal – aprovação    
(Vice-Presidente - Pelouro da Educação) 
O apoio às famílias na tarefa socio educativa é uma necessidade elementar que se 
deve pautar por princípios de equidade e igualdade de oportunidades no acesso à 
educação, contribuindo para o melhor desenvolvimento social, educativo e de cidadania 
das crianças e jovens, devendo, por isso, a autarquia ir ao encontro destas 
necessidades.  
Tendo como ponto de partida a salvaguarda do bem-estar das crianças e com o intuito 
de proporcionar às famílias as respostas sociais necessárias e essenciais no que 
concerne o acompanhamento dos seus educandos fora dos períodos letivos, a 
autarquia tem procurado encontrar soluções que permitam ir ao encontro das 
expectativas das famílias, recorrendo aos recursos localmente existentes, 
nomeadamente associações e instituições particulares de solidariedade social. 
Neste sentido e reconhecendo o relevante papel da Associação Externato Santa Joana 
pela sua proximidade e intervenção em diferentes contextos e realidades socio 
educativas do concelho de Sesimbra,  
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das alíneas u) e v) do n.º 1 
do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a celebração 
do protocolo com a instituição em causa, pelo período de 1 de setembro/2021 a 31 
de agosto/2022, bem como, a atribuição de apoio financeiro no valor mensal de 
3.600,00€, com efeitos retroativos a 1 de setembro/2021. 
Deliberação:  
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16. Grupo Desportivo de Alfarim – regulamento municipal de apoio financeiro ao 
associativismo desportivo – modalidade basquetebol – reunião de 22.setembro.22 – 
subsídio mensal e celebração de contrato programa – minuta – aprovação    
(Presidente - Pelouro do Desporto) 
O Grupo Desportivo de Alfarim concluiu o processo de candidatura à Secção II do Regulamento 
Municipal de Apoio Financeiro ao Associativismo Desportivo, com seis modalidades desportivas 
e 344 atletas (80% masculinos e 20% femininos), dos quais 319 são residentes no município de 
Sesimbra e 287 podem ser apoiados. 
Há a relevar que, apesar do exposto no ponto 2 do artigo 13º do Regulamento, deverá ser 
considerado o apoio à modalidade de Basquetebol, uma vez que a criação da sessão no Grupo 
Desportivo de Alfarim veio dar continuidade à atividade desportiva sistemática da época anterior, 
quando a mesma integrava o Clube de Basquetebol da Escola Secundária de Sampaio 
entretanto extinto, mantendo assim o espírito da norma e a manutenção da prática desportiva 
dos jovens atletas. 
Aplicados os artigos 16.º, 17.º, 18.º e 19.º do regulamento supracitado o clube poderá ser 
apoiado com um valor financeiro de 37.036,80€ (trinta e sete mil e trinta e seis euros e oitenta 
cêntimos), com a celebração de um contrato programa de desenvolvimento desportivo. 
Como pela Proposta n.º 14447, de 30/8/2021 aprovada em 22/9/2021 a autarquia já 
comparticipou com 10.507,20€,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, a atribuição de um subsídio de 
26.529,60€, em oito mensalidades de 3.316,20€, com início a 1 de janeiro e término 
em 31 de agosto de 2022, de acordo com o respetivo mapa resumo. 
O Vereador Dr. José Polido por fazer parte dos órgãos sociais do Grupo Desportivo de 
Alfarim não poderá discutir e votar o presente assunto, pelo que terá de se ausentar da 
sala de reuniões. 

Deliberação:  
 
 

17. Grupo Desportivo de Alfarim – regulamento municipal de apoio financeiro ao 
associativismo desportivo – contratação de técnicos – modalidades de futebol, futebol 
praia, basquetebol, Karaté, ginástica acrobática e patinagem – subsídio mensal e 
celebração de contrato programa – minuta – aprovação    
(Presidente - Pelouro do Desporto) 
O Grupo Desportivo de Alfarim foi efetuando a sua candidatura à secção IV do Regulamento 
Municipal de Apoio Financeiro ao Associativismo Desportivo – Apoio à contratação de Técnicos 
– sem que tenha completado a da modalidade de Capoeira. 
Nesta conformidade, foram analisadas as restantes seis modalidades: Futebol, Futebol de Praia, 
Basquetebol, Karaté, Ginástica Acrobática e Patinagem. 
Pretende envolver 23 treinadores devidamente certificados, envolvendo 342 crianças e jovens, 
27 rapazes e 105 raparigas nos escalões de formação. 
Quanto ao futebol feminino, embora estejamos perante um escalão eminentemente sénior 
proponho, considerando o espírito da norma e a promoção da igualdade de género, a aceitação 
da candidatura como modalidade prioritária, conforme previsto nos pontos 3 e 4 do artigo 36.º do 
Regulamento Municipal de Apoio Financeiro ao Associativismo Desportivo, com um acréscimo 
de 10% aos valores definidos no ponto 2 do mesmo artigo. 
Com base no artigo 36.º,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, atribuição de um subsídio de 
10.720,00 €, em dez mensalidades de 1.072,00 €, com retroatividade a setembro de 
2021 e término em junho de 2022, de acordo com o respetivo mapa resumo e a 
celebração de contrato programa de desenvolvimento desportivo. 
O Vereador Dr. José Polido por fazer parte dos órgãos sociais do Grupo Desportivo de 
Alfarim não poderá discutir e votar o presente assunto, pelo que terá de se ausentar da 
sala de reuniões. 

Deliberação:  
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18. Associação de Desenvolvimento da Quinta do Conde – regulamento municipal de apoio 
financeiro ao associativismo desportivo – modalidades de futebol e futsal – reunião de 
22.setembro.21 – subsídio mensal e celebração de contrato programa – minuta – 
aprovação    
(Presidente - Pelouro do Desporto) 
A Associação de Desenvolvimento da Quinta do Conde completou a sua candidatura à 
Secção II do Regulamento Municipal de Apoio Financeiro ao Associativismo Desportivo 
com as modalidades de Futebol e de Futsal. 
Propõe-se envolver 380 atletas, todos do sexo masculino, sendo que destes 87% são 
residentes no concelho de Sesimbra, com 241 financiáveis. 
Com base nos artigos 16.º, 17.º e 18.º do referido regulamento a associação poderá ser 
apoiada com 29726,40€ (vinte e nove mil e setecentos e vinte e seis euros e quarenta 
cêntimos). 
Considerando que pela Proposta n.º 14447, de 30/8/2021 e aprovado em 22/9/2021 foi 
atribuído 8.275,20€, pelo que, 
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, a atribuição de um subsídio no 
valor de 21 451,20 €, pago em mensalidades de 2 681,40 € entre janeiro e agosto 
de 2022, de acordo com o respetivo mapa e a celebração de contrato programa de 
desenvolvimento desportivo. 
Deliberação:  
 
 
 

19. Associação de Cultura e Recreio União Trabalhadora Zambujalense – regulamento 
municipal de apoio financeiro ao associativismo desportivo – atividade desportiva 
regular – modalidades de futebol e futebol de praia – subsídio mensal e celebração de 
contrato programa – retificação da deliberação de 09.fevereiro.2022 no que respeita ao 
valor do subsídio atribuído  
(Presidente - Pelouro do Desporto) 
Considerando que a Câmara Municipal, na sua reunião ordinária realizada no dia 9 de 
fevereiro do ano em curso deliberou atribuir à Associação de Cultura e Recreio União 
Trabalhadora Zambujalense um subsídio no valor 5.760,00 €, a ser distribuído em oito 
tranches mensais de 720,00 € de Janeiro e Agosto de 2022;  
Considerando, também, que tal associação não contabilizou devidamente a inscrição de 
4 atletas federados;  
Considerando, ainda, que tais dados deverão ser corrigidos em relação à candidatura 
inicial, a Câmara Municipal aceitou o processo, pelo que,  
►É proposto que a Câmara Municipal delibere retificar a deliberação de 09 de 
fevereiro de 2022, no que respeita ao valor do subsídio em mais 1.440,00 €, de 
acordo com o respetivo mapa comparativo e a celebração de contrato programa 
de desenvolvimento desportivo no referido valor. 
Deliberação:  
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20. Feira Festa da Quinta do Conde’2022 – Comissão Organizadora – apoio logístico e 
subsídio eventual  
(Vereadora - Pelouro de Economia Local e Gestão de Equipamentos) 
Tendo em consideração a informação n.º 9.959/22, de 9 do corrente, da Unidade 
Técnica de Economia Local e Gestão de Equipamentos,   
►É proposto que a Câmara Municipal delibere: 
- Que sejam concedidos os apoios logísticos elencados na referida informação; 
- A atribuição de um subsídio eventual à Comissão Organizadora da Feira Festa 
da Quinta do Conde, no valor de 15.000,00 €.  
Deliberação:  
 
 
 

21. Clube Escola de Ténis de Sesimbra – regulamento municipal de apoio financeiro ao 
associativismo desportivo – XII Open do Castelo – subsídio eventual e celebração de 
contrato programa – minuta – aprovação  
(Presidente - Pelouro Desporto) 
O Clube Escola de Ténis de Sesimbra apresentou uma candidatura à Secção III do 
Regulamento Municipal de Apoio Financeiro ao Associativismo Desportivo para a 
organização do torneio “XII Open do Castelo” nos dias 4, 5, 6 e 7 de junho de 2022. 
Considerando que o clube tinha sido apoiado em 2020 para a organização do “Torneio 
do Espadarte” que não efetuaram foi solicitado o relatório, tendo o mesmo informado 
que o torneio não se tinha realizado na data estimada, mas que o mesmo teria lugar nos 
dias 26 e 27 de março de 2022, para o qual já não tinha solicitado novo apoio municipal. 
Assim, analisado o processo ao abrigo da alínea b) do n.º do referido regulamento,  
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, a atribuição de um subsídio 
eventual de 240,00 € e a celebração de um contrato programa de desenvolvimento 
desportivo. 
Deliberação:  
 
 
 

22. Clube Naval de Sesimbra – regulamento municipal de apoio financeiro ao 
associativismo desportivo – organização de provas de Vela na Baía de Sesimbra – 
subsídio eventual e celebração de contrato programa – minuta – aprovação  
(Presidente - Pelouro Desporto) 
O Clube Naval de Sesimbra apresentou três candidaturas para a realização de provas 
de vela na Baía de Sesimbra: 
- XX Regata Naval de Sesimbra (23/04/22 a 25/04/22), com um orçamento de 8.600,00 
€.  
- Prova de Apuramento Regional de Optimist (12/02/22 e 13/02/22), com um orçamento 
de 7 400,00 € 
- Regatas Baía de Sesimbra (01/05/22 a 31/12/22), com um orçamento de 8 000,00 € 
Verificadas as candidaturas e os orçamentos apresentados, concluímos que a prova de 
Apuramento Regional de Optimist tem a candidatura já fora de prazo, embora o clube 
apresente a justificação com a tardia decisão federativa, pelo que foi opção excecional 
de a aceitar. 
Todas estas provas, além de representarem uma promoção da qualidade da Baía de 
Sesimbra para a prática de atividades náuticas, neste caso da Vela, desde os mais 
jovens nos Optimist, até aos mais especializados, os Veleiros, também se assumem 
como um fator económico para a Restauração e Hotelaria locais, entre outros, porque 
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além dos participantes propriamente ditos, há um conjunto alargado de acompanhantes 
(familiares e amigos) que se deslocarão para Sesimbra para acompanhar as provas e 
que permanecerão durante o evento, sendo forçados a consumir. 
Verificados os orçamentos consideramos que não deveremos ter como elegíveis as 
despesas com alimentação, excetuando as referentes aos lanches de mar, que todas as 
organizações são obrigadas a fornecer aos participantes. 
Assim, teremos 
-  Candidatura para XX Regata Naval de Sesimbra, com um orçamento elegível de 
6.600,00€ 
-  Prova de Apuramento Regional de Optimist, com um orçamento elegível de 
5.650,00€ 
-  Regatas Baía de Sesimbra, com um orçamento elegível de 6.000,00€ 
Com base na alínea b) do n.º 1 do Artigo 23.º da Secção III do Regulamento Municipal 
de Apoio Financeiro ao Associativismo Desportivo o clube poderá ser comparticipado 
com o valor de 1.980,00€ para a XX Regata Naval de Sesimbra 1.695,00€ para a Prova 
de Apuramento Regional de Optimist 1.800,00€ para Regatas Baía de Sesimbra, pelo 
que,  
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, a atribuição de um subsídio 
eventual 5.475,00 €, com celebração de contrato programa de desenvolvimento 
desportivo onde o clube se comprometa a promover a prática da Vela junto da 
comunidade escolar sesimbrense e divulgar Sesimbra como destino privilegiado 
para o treino e prática da modalidade. 
Deliberação:  
 
 
 

23. Associação de Pais de Sesimbra – apoio a alunos para frequência na componente de 
apoio à família – subsídio eventual  
(Vice-Presidente - Educação) 
A Câmara Municipal de Sesimbra apoia as famílias em contexto socioeconómico 
fragilizado, através da integração de crianças em atividades de animação 
socioeducativas, as quais são dinamizadas por entidades do concelho que promovem 
essa oferta, com o objetivo de prevenir a exclusão social, bem como o sucesso escolar. 
Assim, as crianças que integram os critérios definidos pelas normas de apoio às 
famílias para frequência dos centros de atividades de tempos livres, aprovadas, por 
unanimidade, na reunião de câmara de 24/8/2016, são comparticipadas pela autarquia 
em 50€/mensais no período máximo de 11 meses. 
Face ao exposto, e tendo em conta que a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Básica Sesimbra, apresentou sete candidaturas para apoio 
financeiro nas situações supramencionadas,  
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, a atribuição de um subsídio 
eventual de 3.850 €.  
Foram apresentadas 7 candidaturas 
Deliberação:  
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24. Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de 
Sampaio – apoio a alunos para frequência na componente de apoio à família – subsídio 
eventual  
(Vice-Presidente - Educação) 
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, a atribuição de um subsídio 
eventual à referida Associação, no valor de 1.650 € para a frequência dos três 
alunos carenciados na Componente de Apoio à Família no ano letivo 2021/2022. 
Deliberação:  
 
 
 

25. Centro Comunitário da Quinta do Conde – apoio a alunos para frequência na 
componente de apoio à família – subsídio eventual  
(Vice-Presidente - Educação) 
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, a atribuição de um subsídio 
eventual ao Centro Comunitário da Quinta do Conde, no valor de 1.100 € para a 
frequência dos dois alunos carenciados na Componente de Apoio à Família no 
ano letivo 2021/2022. 
Deliberação:  
 
 
 

26. Centro de Apoio Sócio Cultural de Unidade Zambujalense (CASCUZ) – sistemas de 
proteção contra incêndios das suas valências sociais – adequação – subsídio eventual  
(Vice-Presidente - Ação Social) 
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, a atribuição de um subsídio 
eventual ao referido Centro, no valor de 3.976,34 €, para comparticipar na despesa 
para a adequação dos seus sistemas de proteção contra incêndios. 
Deliberação:  
 
 
 

27. Tripa Associação – normas de apoio ao associativismo sesimbrense – aquisição de 
mesa de mistura – subsídio eventual  
(Vice-Presidente - Cultura) 
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das normas de apoio ao 
associativismo sesimbrense, atribuir um subsídio eventual à Tripa Associação, no 
valor de 395,50 € para comparticipar na aquisição de material de som. 
Deliberação:  
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28. Sociedade Santanense de Instrução e Recreio – programa de apoio ao associativismo 
desportivo – fados no dia de S. Martinho – subsídio eventual  
(Vice-Presidente - Cultura) 
►É proposto que a Câmara Municipal delibere atribuir um subsídio eventual à 
Sociedade Santanense de Instrução e Recreio, no valor de 75,00 € para colmatar 
as despesas que teve com a organização de uma noite de Fados no Dia de S. 
Martinho. 
Deliberação:  
 
 
 

29. Corredor Ecológico da Quinta do Conde – preservação, valorização e promoção – 
protocolo de colaboração celebrado entre o Município e a ANIME-PAF Projeto de 
Animação e Formação – renovação – subsídio anual – aprovação   
(Presidente - Pelouro do Ambiente) 
Em 14 de maio de 2020 a Câmara Municipal celebrou um protocolo de colaboração com 
a associação ANIME – PAF, para a preservação, valorização e promoção do Corredor 
Ecológico da Quinta do Conde. 
De acordo com o previsto na cláusula 5ª do referido protocolo, válido por um ano, este 
pode ser renovado por iguais períodos, desde que as ambas partes comuniquem, por 
escrito, essa vontade, tendo sido renovado em 12 de maio de 2021. 
Considerando que: 
- A ANIME – PAF manifestou por escrito, em 23/03/2022, a sua intenção em continuar a 
parceria com a renovação do protocolo por mais um ano. 
- No que respeita aos deveres da ANIME – PAF estabelecidos no protocolo, considera-
se que estes foram cumpridos e com resultados positivos, como se pode verificar pelos 
relatórios trimestrais de atividade apresentados em anexo. 
- Da colaboração da ANIME-PAF, destaca-se a afetação de um técnico da associação 5 
dias por semana (de terça a sábado) a este protocolo; a dinamização do serviço 
educativo do PEV disponibilizado através dos SPE’s da autarquia; a importante 
colaboração na realização do plano de reformulação do PEV e o trabalho de 
manutenção e monitorização das infraestruturas realizado no Parque. 
Assim e face ao cumprimento dos objetivos do protocolo e à imprescindível colaboração 
no que respeita para os objetivos estabelecidos para o Corredor Ecológico da Quinta do 
Conde,  
►É proposto que a Câmara Municipal delibere renovar o protocolo de 
colaboração com a associação ANIME – PAF e atribuir o apoio financeiro, previsto 
na sua cláusula sexta, para o desenvolvimento dos projetos e atividades 
compreendidas no protocolo, no valor de €14.000,00 (catorze mil euros) anuais, 
pago em prestações mensais no valor de €1.166,67 (mil cento e sessenta e seis 
euros e sessenta e sete cêntimos), sendo 8 prestações em 2022 e 4 prestações 
em 2023. 
Deliberação:  
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30. Distinções e Condecorações Municipais – Grupo Desportivo União da Azoia – 50 anos – 
Medalha de Mérito Municipal Grau Prata – aprovação – ratificação (Presidente)   
(Presidente - Pelouro Informação e Relações Públicas) 
Fundado no dia 25 de Abril de 1971, o Grupo Desportivo União da Azoia acaba de 
completar 51 anos. Se o futebol e as atividades recreativas estão na base da sua 
fundação, nestas cinco décadas o Azoia foi trilhando outros caminhos para se tornar, 
com mérito próprio, numa das maiores referências nacionais na orientação, modalidade 
que o tem projetado dentro e fora de portas, graças à conquista de vários títulos 
nacionais e internacionais, nos vários escalões. Trabalho, espírito de grupo e 
mentalidade ganhadora são os segredos do sucesso e longevidade deste clube. 
►É proposto que a Câmara Municipal delibere: 
- com base no n.º 3, do art.º 35.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
ratificar o despacho do Presidente n.º 9419/AP/2022, de 02 do corrente, referente à 
Condecoração do Grupo Desportivo União da Azoia, considerando o caráter de 
urgência da atribuição desta homenagem no dia 4 de maio e de não ter sido 
possível reunir extraordinariamente a Câmara antes dessa data. 
- e considerando o seu inestimável contributo no bem-estar da comunidade, 
trabalho incansável no desenvolvimento desportivo, e contributo na divulgação 
do concelho, condecorar o Grupo Desportivo União da Azoia com a Medalha de 
Mérito Municipal Grau Prata. 
Deliberação:  
 
 
 
 
 

III.PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 
 
 
IV. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

1. Minuta da Ata da Reunião de Câmara Municipal – aprovação  
Deliberação:  
 
 
 


