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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018 

 
 

Antes da Ordem do Dia a Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta do 
Vereador Senhor Dr. Américo Manuel Machado Gegaloto, por motivos profissionais.  

 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
 

EXPEDIENTE 

A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondência: 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por unanimidade, 
aprovar a “1.ª Revisão ao Orçamento de 2018 e 1.ª Revisão às Grandes Opções do 
Plano – PPI’2018”, na sua sessão ordinária realizada no dia 15 do corrente. 

    (SGD 22.418/18) 
 
 

2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o teor do Voto de Pesar 
pelo falecimento do “Poeta, Escritor e Ministro dos Assuntos Sociais, no II Governo 
Constitucional – António Arnaut”, aprovado, por unanimidade, na sua sessão ordinária 
realizada no dia 15 de Junho de 2018, e guardar um minuto de silêncio. 

    (SGD 22.417/18) 
 
 

3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que será levada a efeito 
uma sessão extraordinária, no dia 29 do corrente, pelas 21,00 horas, no Auditório 
Conde Ferreira, a fim de ser tratado o “Regulamento Definitivo do Conselho Municipal 
de Segurança”. 

    (SGD 22.414/18) 
 

4. E-mail da Assembleia Municipal de Lisboa enviar o teor das Recomendações à Câmara 
Municipal de Lisboa, aprovadas, na sua sessão realizada no dia 08 de Maio de 2018, 
subordinadas aos temas: Remoção de Antenas de Televisão Sem Uso (unanimidade) 
e Criação de Autoridade Metropolitana de Transportes (maioria).  
(SGD 20.244/18) 
 
 

5. E-mail da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do 
Tejo (CCDRLVT) a enviar a versão final do documento intitulado “Para a Estratégia 
2030 da Região de Lisboa e Vale do Tejo”, a qual integra os contributos 
apresentados na reunião do seu Conselho Regional, realizada no dia 16 de Maio de 
2018. 
(SGD 20.410/18) 
 
 

6. E-mail da AMARSUL-Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA a remeter, a 
pedido do Senhor Eng.º João Lobo, a declaração de voto produzida por si, por João 
Pedro Figueiredo e Augusto Flor, na qualidade de Administradores da AMARSUL 
designados pelos Municípios, na qual se manifestam, pelas razões na mesma 
expostas, contra as “…variáveis técnico financeiras que, sendo importantes, tais 
como investimentos ou passivo regulatório, não poderão ser determinantes uma 
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vez que os impactos na vida dos Municípios e consequentemente nos Munícipes 
não poderão ser descurados…”, bem como a sua “…preocupação registada 
perante o salto tarifário abrupto previsto, bem como, da deliberação em manifestar 
disponibilidade à ERSAR e Conselho Consultivo para utilizar todos os mecanismos 
previstos no Regulamento Tarifário, para mitigar o impacto tarifário ao longo do 
próximo triénio…” 
(SGD 20.415/18) 
 
 

7. E-mail da AMARSUL-Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA a enviar os 
gráficos respeitantes ao “Plano de Investimentos”, “Composição das Tarifas”, 
“Evolução Tarifária”, e “Comparação Cenários”, todos respeitantes aos anos 2019-
2021. 
(SGD 20.418/18) 
 
 

8. Ofício da Assembleia Municipal de Oeiras a remeter o teor da Moção por si aprovada, 
por unanimidade, na sessão ordinária, realizada no dia 04 do corrente, sobre “Pela 
Defesa e Modernização da Linha Ferroviária de Cascais”, apresentada pelo Grupo 
Político Municipal da CDU. 
(SGD 21.018/18) 
 
 

9. E-mail da pintora Stella Maris Vallejo a agradecer todo o apoio prestado por esta Câmara 
Municipal na realização da Exposição de Pintura “Os Antigos Pescadores de 
Sesimbra”, patente na Fortaleza de Santiago, até 30 do corrente. 
(SGD 21.340/18) 
 
 

Deu-se conta, depois, de mais o seguinte: 
 

10. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter a Recomendação a esta 
Câmara Municipal sobre “Melhoria das Condições da Rua Rio Guadiana, na Boa 
Água, Quinta do Conde”, aprovado, por unanimidade, na sua sessão ordinária realizada 
no dia 15 do corrente. 

    (SGD 22.419/18) 
    Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter 

o assunto a análise e parecer do respetivo Pelouro. 
 
 

11. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que na sua sessão ordinária 
realizada no dia 15 do corrente mês, deliberou, por unanimidade e aclamação 
Recomendar a esta Câmara Municipal que considere as propostas aprovadas na 
15.ª edição da Assembleia Municipal de Jovens, cujo o tema central é “Património, 
Cultura, Futuro – A Noss@ Identidade Cultural” e que analise a sua pertinência e 
inclusão no Orçamento para 2019. 
Mais deliberou remeter a esta Câmara Municipal os cinco AMJRProjetos’2018, 
aprovados na referida Edição da Assembleia Municipal de Jovens, para efeitos de 
financiamento global de 5.000,00 € por parte desta Autarquia. 

    (SGD 22.422/18) 
    Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ter em 

consideração as recomendações da Assembleia Municipal de Jovens, no âmbito da 
sua atividade. 
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12. E-mail da ACRUTZ-Associação de Cultura e Recreio União Trabalhadora Zambujalense 
a enviar cópia da ata da reunião realizada no dia 23 de Março de 2018, data em que 
tomaram posse os novos corpos sociais para o triénio 2018/2020. 
(SGD 17.649/18) 
Deliberação genérica 
 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Viabilidade para construção de alteração de construções para instalação de equipamento 
escolar – jardim de infância e ensino básico – pedido de informação prévia – informação 
favorável – Quintinha – Miguel Pereira 
(9.816/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

2. Obras novas – construção de moradia unifamiliar e piscina – licenciamento – Quinta do 
Peru, lote 89 – Quinta do Conde – Delphis Invest, SA 
(9.727/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

3. Destaque – Alfarim – Alcino Amiano 
(23/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

4. Destaque – Carvalheiras – Aldeia do Meco – Paula Zineiro, Luísa Ferreira e Silvia Pinto 
procuradoras de Avelino Martelo e Francisco Martelo – indeferimento 
(24/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

5. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 21/01 – lote 44 – 
Cotovia – IMOUCHA, SA e António Marques   
(26/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação: Não apreciado. 
 
 

6. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 20/86 – lote 443 
– Quintinha – Dimensões em Harmonia Unipessoal, Ld.ª  
(25/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

7. AUGI 59 da Lagoa de Albufeira – substituição de hipoteca por depósito bancário – Rua 
Aiana, lote 12 – Nuno Pina  
(9.300/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1. Fornecimento de refeições em regime de confeção local e de refeições transportadas 
para os jardins de infância e escolas do 1.º ciclo da rede pública do concelho de 
Sesimbra (lotes) e Férias Jovem’18 – abertura de concurso público – júri – designação    
(SGD 6.881/18 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

2. Fornecimento de energia elétrica para as instalações do Município de Sesimbra 
alimentadas em média tensão, baixão tensão especial e baixa tensão normal – 3.º 
concorrente – adjudicação  
(SGD 9.985/18 - Vereador - Obras Municipais e Logística) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

3. Redes pedonais e cicláveis na EN 379 – Maçã/Santana – minuta do contrato – aprovação    
(SGD 9.752/18 - Presidente) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

4. Redes pedonais e cicláveis na EN 379 – Maçã/Santana – coordenador de segurança em 
obra – designação     
(SGD 9.776/18 - Presidente)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

5. Redes pedonais e cicláveis na EN 379 – Maçã/Santana – fiscalização – designação     
(SGD 9.774/18 - Presidente)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

6. Atas das reuniões realizadas no dia 27 de Abril (extraordinária), dias 9 e 23 de Maio 
(ordinárias) e dia 25 de Maio (extraodinária) do corrente ano – aprovação  
(SGD 9.792/18 - Presidente - Administração Geral) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

7. Reconhecimento da natureza pública do caminho sito em Aldeia do Meco – Rua dos 
Curvais, que ocupa parcialmente e atravessa o prédio descrito na CRP sob o n.º 8482, 
art.º 13030 – integração no domínio público municipal – Bertina Duarte, procuradora de 
José Coelho, Domingos Coelho e Maria Filomena Simões    
(SGD 9.554/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

8. Reconhecimento da natureza pública dos caminhos sitos em Alfarim – Ruas da Amieira, 
Alto da Carona, Marconi, Meco e da Azinhaga da Fonte, que ocupam parcialmente e 
atravessam o prédio descrito na CRP sob o n.º 13968, art.º 27.º, da Secção T – 
integração no domínio público municipal – José Cristão Polido 
(SGD 9.558/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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9. Mercado Municipal da Quinta do Conde – arrematação em hasta pública do direito à 
ocupação das bancas n.ºs 8, 17 e 18 – ato público – comissão – nomeação  
(SGD 9.923/18 - Presidente - Economia e Desenvolvimento Local) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

10. Mercado Municipal da Quinta do Conde – arrematação em hasta pública do direito à 
ocupação das lojas  n.ºs 1, 2, 7, 8 e 11 – ato público – comissão – nomeação  
(SGD 9.915/18 - Presidente - Economia e Desenvolvimento Local) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

11. Mercado Municipal de Sesimbra – pedido de troca de lugares de venda das bancas de 
produtores hortofrutícolas n.º 20 e 21, por Helena Maria Almeida dos Santos, para as 
bancas n.º 12 e 13 – caducidade da ocupação das bancas n.º 20 e 21 destinadas a 
produtores hortofrutícolas   
(SGD 9.909/18 - Presidente - Economia e Desenvolvimento Local) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

12. Mercado Municipal de Sesimbra – caducidade de ocupação da banca n.º 19 destinada a 
produtores hortofrutícolas – renúncia voluntária – Maria de Fátima Marques  
(SGD 9.912/18 - Presidente - Economia e Desenvolvimento Local) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

13. ZimbraMel’2018 – XX Edição da Feira do Mel da Península de Setúbal – normas de 
funcionamento e participação – aprovação   
(SGD 9.929/18 - Presidente - Economia e Desenvolvimento Local) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

14. Feira Festa da Quinta do Conde’2018 – reforço de cabimento – alteração de parte da 
deliberação de 27.Abril.2018   
(SGD 9.714/18 - Presidente - Economia e Desenvolvimento Local) 
Deliberação: Não apreciado. 
 
 

15. Transportes escolares – comparticipação de títulos/bilhetes/módulos – meses de Junho e 
Julho’2018   
(SGD 9.131/18 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação: Não apreciado. 
 
 

16. Agrupamento de Escolas da Boa Água – projeto de escola “ Direito das Crianças” – 
subsídio eventual  
(SGD 9.569/18 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

17. Projeto “Assador de Peixe – Ôtra Vez Pêxe Assade” – workshops – subsídio eventual    
(SGD 9.848/18 - Presidente - Turismo) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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18. Grupo Desportivo de Sesimbra – 2.ª Edição do Torneio Internacional de Hóquei em 
Patins de Veteranos – Sesimbra Cup’2018 – subsídio eventual   
(SGD 8.466/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação: Não apreciado. 
 
 

19. Surf Clube de Sesimbra – modalidade Stand Up Padle – competições internacionais – 
atleta Filipe Meira – subsídio eventual   
(SGD 9.278/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

20. Academia de Ténis de Portalegre – Torneio de Masters’2018 – campo de ténis da Maçã – 
subsídio eventual 
(SGD 19.499/18 - 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 06 de Junho de 2018 (zona 2) e de 

07 de Junho de 2018 (zona 1). 
 
 
 

INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE, POR MOTIVO DE FÉRIAS DA VICE-PRESIDENTE – 
PELOURO DA EDUCAÇÃO 
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 
• Da Divisão de Educação e Desporto a dar conhecimento de ter sido validado pela 

Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGESTE) o Anexo 2017/2018 ao 
Acordo de Cooperação da Educação Pré-Escolar, celebrado com este Município.  
(SGD 7.543/18). 

 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE 
A Câmara tomou conhecimento dos: 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 11 de Junho de 2018 (zona 1). 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 04 de Junho de 2018. 

 
 
 

INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE 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 Maio’18. (SGD 10.155/18) 
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INFORMAÇÕES – DECISÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE FINANÇAS E 
PATRIMÓNIO 
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 
• Da Unidade de Contabilidade a enviar a 9.ª alteração ao Orçamento e a 7.ª alteração às 

GOP’s’2018, documentos aprovados pelo respetivo Vereador (SGD 10.203/18) 
 

 
 

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.  
 
 

 


