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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2015 

ORDEM DO DIA 
 

ASSUNTOS APRECIADOS AO ABRIGO DO N.º 2 DO ART. 50.º  DA LEI N.º 75/2013, 
DE 12 DE SETEMBRO 

 
 

1. Tabela tarifária dos serviços urbanos’2015 – atualização – serviços de 
abastecimento de água – retificação da deliberação de 18.Fevereiro.2015    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 

2. Prémio Científico Sesimbra’2015 – normas de participação – alteração da 
deliberação de 05.Dezembro.2012 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 

3. Regulamento municipal do horário de funcionamento dos estabelecimentos 
comerciais e de prestação de serviços – regulamento – revisão – adaptação ao 
Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de Janeiro 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
4. Vistoria – condições de segurança e salubridade – Rua da Esperança, n.º 27 – r/c 

– Sesimbra – despejo do imóvel – Guilhermina Gonçalves 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

 
EXPEDIENTE 

1. Ofício da Câmara Municipal do Barreiro a enviar cópia do ofício remetido à 
SIMARSUL sobre o pedido de agendamento de reunião entre a SIMARSUL e Sua 
Excelência o Senhor Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia. 
 
 

2. E-mail da Câmara Municipal do Montijo a remeter o teor da moção subordinada à 
epígrafe “Regime Jurídico de Transferências de Competências para os Municípios 
nas Áreas Sociais”, aprovada, por maioria, na sua reunião ordinária realizada no 
passado dia 04 de Fevereiro.  
 
 

3. E-mail do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar a sua 
apreciação parlamentar sobre o Decreto-Lei n.º 30/2015, de 12 de Fevereiro, que 
“Estabelece o Regime de Delegação de Competências nos Municípios e Entidades 
Intermunicipais no Domínio de Funções Sociais, em Desenvolvimento do Regime 
Jurídico da Transferência de Competências do Estado para as Autarquias Locais e 
para as Entidades Intermunicipais”, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro, e bem assim o teor da intervenção da Deputada Paula Santos proferido 
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no debate temático sobre “Descentralização”, no plenário da Assembleia da 
República, no dia 13 de Fevereiro. 

 
 
4. E-mail também do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar o 

teor da resposta à pergunta ao Governo sobre “A Falta de Médicos no Concelho de 
Sesimbra”, entregue pelos Deputados Paula Santos, Francisco Lopes e Bruno Dias. 

 
 
5. E-mail ainda do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar os 

seus Projetos de Lei entregues na Assembleia da República sobre “5.ª Alteração à 
Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro – Reconversão das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal” e “Alteração ao Regime Jurídico da Urbanização e Edificação”. 
 
 

6. E-mail do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar o pedido de 
apreciação parlamentar do “Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de Janeiro, que aprova 
o Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e 
Restauração”, entregue na Assembleia da República no passado dia 19 de 
Fevereiro. 

 
 
7. E.mail do Grupo Parlamentar “Os Verdes” a remeter o teor das perguntas dirigidas 

ao Ministério da Educação e Ciência e ao Ministério da Solidariedade, Emprego e 
Segurança Social, pelos Deputados José Luís Ferreira e Heloísa Apolónia, sobre os 
“Contratos de Emprego – Inserção nas Escolas Públicas”. 

 
 
8. E-mail da ARTESANALPESCA-Organização de Produtores de Pesca, CRL a enviar 

o teor do ofício enviado ao Parque Natural da Arrábida no qual dá conta, pelas 
razões no mesmo expostas, das dificuldades com que se debatem os Pescadores 
de Sesimbra que se encontram proibidos de exercer arte do cerco no Parque 
Marinho Luís Saldanha e que o ali pretendem fazer.  

 
 
9. Ofício da Associação Externato Santa Joana a enviar a lista dos novos órgãos 

sociais eleitos para o quadriénio 2015/2018. 
Deliberação genérica . 
 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 

1. Viabilidade de loteamento – pedido de informação prévia – reformulação – reunião 
de 02.Abril.2014 – informação favorável – Maçã – Great Choice, Ld.ª 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

2. Destaque – Azoia – Alberto Nunes  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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3. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 11/90 – 
Almoinha, lote 20 – João Viena  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

4. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 18/82 – 
Quintinha, lote 130 – Rosinda Marques  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

5. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao loteamento – áreas 
de cedência para espaço verde – retificação da deliberação de 08.Janeiro.2014 – 
AUGI 35 da Lagoa de Albufeira – Comissão de Administração da AUGI 35  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

6. Operações de loteamento – loteamento urbano – receção provisória parcial –
arruamentos e sinalização, água, águas residuais, electricidade ITUR – AUGI 50 da 
Lagoa de Albufeira  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

PESSOAL 
 

1. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Sr. Manuel 
André – emissão de parecer prévio favorável    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

2. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – Sr.ª Dr.ª Ana Isabel 
Teixeira de Campos – emissão de parecer prévio favorável    
Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senh or 
Presidente, da Vice-Presidente e dos Vereadores Dr.  José Polido, Eng.º Sérgio 
Marcelino e Francisco Luís e com a abstenção dos Ve readores Dr. Américo 
Gegaloto e Dr.ª Cláudia Mata, que produziram declar ação de voto.  
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
 

1. Construção da EB1/JI de Sampaio – conclusão – receção provisória total      
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

2. Construção da EB1/JI do Pinhal do General – Quinta do Conde – vistoria para 
efeitos de libertação da caução  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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3. Empréstimo a curto prazo até ao montante de 1,5 milhões de euros – contrato – 
minuta – aprovação – ratificação (Presidente)    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

4. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 01 e 15 de Dezembro de 2014 – aprovação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

5. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 01 e 15 de Dezembro de 2014 – aprovação – ratificação (Vereador)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

6. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 15 e 31 Dezembro de 2014 – aprovação – ratificação (Vereador)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

7. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 16 e 31 Dezembro de 2014 – aprovação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

8. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 02 e 15 de Janeiro de 2015 – aprovação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 

9. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 16 a 30 de Janeiro de 2015 – aprovação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

10. Relação de encargos assumidos e não pagos durante a gerência de 2014 e que 
transitam para 2015   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

11. AUGI 24 da Ribeira do Marchante – dívidas relativas a encargos de reconversão – 
doação de lotes – fixação do limite máximo para aceitação de doação (15.000 €)  
Deliberação: Aprovado, por  unanimidade.  
 
 
 

12. Mercado Municipal da Quinta do Conde – arrematação em hasta pública do direito 
à ocupação das lojas n.ºs 2 e 18    
Deliberação: Não apreciado . 
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13. Feira da Festa das Chagas’2015 – normas de funcionamento e de participação – 
atribuição de locais aos feirantes – ato público de atribuição de lugares – comissão 
– nomeação – aprovação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

14. Toponímia – atribuição de vários topónimos na Almoinha – aquisição de sinalização 
toponímica – transferência para a Junta de Freguesia do Castelo   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

15. Toponímia – atribuição de vários topónimos no Casal das Figueiras – aquisição de 
sinalização toponímica – transferência para a Junta de Freguesia do Castelo   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

16. Toponímia – atribuição de topónimos na Cotovia – Rua José Augusto Seabra e Rua 
Alexandre Cabral – aquisição de sinalização toponímica – transferência para a 
Junta de Freguesia do Castelo   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

17. Toponímia – atribuição de topónimos na Fonte de Sesimbra – Rua Luís de Sttau 
Monteiro, Rua João Aguiar e Rua Franscisco Zacarias Marquês – aquisição de 
sinalização toponímica – transferência para a Junta de Freguesia do Castelo   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 

18. Toponímia – atribuição de topónimos na Venda Nova – Rua Guarda Mor, Rua Saúl 
Dias e Rua António José Saraiva – aquisição de sinalização toponímica – 
transferência para a Junta de Freguesia do Castelo   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

19. ECOXXI’2015 – candidatura – elaboração – aprovação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

20. Projeto CoastWatch – acordo de parceria a celebrar entre a Câmara Municipal de 
Sesimbra e o GEOTA-Grupo de Estudo de Ordenamento do Teritório e Ambiente – 
minuta – aprovação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

21. Implementação da Marca Natural.pt – acordo de colaboração a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Sesimbra e o ICNF-Instituto da Conservação da Natureza e 
das Florestas – minuta – aprovação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, tendo os Vereadores Dr. Américo 
Gegaloto e Dr.ª Cláudia Mata produzido declaração d e voto.  
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22. Auxílios económicos do 1.º ciclo do ensino básico – ano letivo 2014/2015 – livros e 

material escolar – agrupamento de escolas – subsídios 
Deliberação: Não apreciado . 
 
 
 

 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 13 de Fevereiro de 2015 (zona 5).  
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 12 de Fevereiro de 2015. 
 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS   
• Gabinete de Apoio ao Empresário – relatório mensal de actividades – Janeiro’2015.  
• Gabinete Jurídico – Execuções Fiscais – relatório’2014. 
 
 
 
 
 PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO   

• Interveio o Senhor Dr. Manuel José Pereira para, em nome dos membros da 
Concelhia do Partido Socialista, tecer vários comentários acerca do debate 
ocorrido na Vila da Quinta do Conde, acerca da “Construção da Escola da Quinta 
do Peru”.  
De seguida deu conta das iniciativas levadas a cabo pelo Partido Socialista, 
Concelhia de Sesimbra, na Assembleia Municipal de Sesimbra e na Assembleia da 
República, e no que toca à sua intenção, na resolução dos problemas com que se 
debatem os Pescadores de Sesimbra que pretendem exercer a arte do cerco no 
Parque Luís Saldanha.   


