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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 22 JANEIRO DE 2014 

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. Associação Nacional de Municípios Portugueses – projeto de diploma – 

reestruturação do setor dos resíduos urbanos e processo de privatização da EGF-
Empresa Geral do Fomento, SA – emissão de parecer  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . Emitido parecer desfavorável . 

 
 

2. Limite do Município de Sesimbra com o Município do Seixal – retificação – reunião 
de 06.outubro.2011 – projeto de lei n.º 472/XII, da iniciativa do Grupo Parlamentar 
PCP – pedido de parecer pela Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e 
Poder Local – emissão  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 

 
3. Regime de contrato de trabalho em funções públicas – duração normal de trabalho 

– processo negocial entre a Câmara Municipal e o Sindicato dos Trabalhadores da 
Administração Local  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 

 
4. Empréstimo a curto prazo até ao montante de 1,5 milhões de euros – contratação 

junto do Banco BPI, SA   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 

 
 

5. 2.ª alteração ao orçamento e 1.ª alteração às grandes opções do plano 2014 – 
plano plurianual de investimentos (PPI)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 

 
       

6. Construção da EB1/JI do Pinhal do General – Quinta do Conde – auto de vistoria – 
aprovação – libertação da caução    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 

 
 
 
EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
unanimidade, na sua 2.ª reunião da sessão ordinária de dezembro, realizada no dia 
10 de janeiro de 2014, autorizar a “Contratação de um empréstimo de curto prazo, 
até ao montante de 1,5 milhões euros, na modalidade de conta corrente”.  
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2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
unanimidade, na sua 2.ª reunião da sessão ordinária de dezembro, realizada no dia 
10 de janeiro de 2014, autorizar os novos “Acordos de execução a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Sesimbra e as Juntas de Freguesia do Concelho, no âmbito 
da delegação de competências”.  
 
 

3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
unanimidade, na sua 2.ª reunião da sessão ordinária de dezembro, realizada no dia 
10 de janeiro de 2014, autorizar no imediato a “Celebração de contratos 
interadministrativos de delegação de competências entre a Câmara Municipal de 
Sesimbra e as Juntas de Freguesia do Concelho”, para o exercício das 
competências constantes do mesmo. 
 
 

4. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
unanimidade, na sua 2.ª reunião da sessão ordinária de dezembro, realizada no dia 
10 de janeiro de 2014, aprovar o “Projeto da 11.ª Edição da Assembleia Municipal 
de Jovens bem como da 7.ª Edição do Concurso As Cores da Cidadania”. 

 
 
5. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter os votos de pesar 

aprovados, por unanimidade, na sua 2.ª reunião da sessão ordinária de dezembro, 
realizada no dia 10 de janeiro de 2014, pelo falecimento de “Eusébio da Silva 
Ferreira e Manuel Seabra, deputado pelo Círculo do Porto”. 
 
 

6. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o texto da moção aprovada, 
por maioria, no período de Antes da Ordem do Dia, na sua 2.ª reunião da sessão 
ordinária de dezembro, realizada no dia 10 de janeiro de 2014, subordinada ao 
tema “Apelo para a revogação da Lei das 40 horas”. 
 
 

7. Ofício também Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o texto da moção 
aprovada, por unanimidade, no período de Antes da Ordem do Dia, na sua 2.ª 
reunião da sessão ordinária de dezembro, realizada no dia 10 de janeiro de 2014, 
subordinada ao tema “POPNA-Plano de Ordenamento do Parque Natural da 
Arrábida – atividade piscatória do Parque Luís Saldanha – limitações – revisão”. 
 

8. Email da Associação Nacional de Municípios Portugueses a informar que no prazo 
máximo de um mês serão enviados os documentos que consubstanciam o 
resultado do trabalho relativo às delegações de competências e às delegações 
legais de competências, que passa pela criação de modelos que possam auxiliar os 
municípios nesta tarefa de descentralização. 
 

9. Email da Área Metropolitana de Lisboa a informar que o Tribunal Administrativo de 
Lisboa julgou Improcedente a ação administrativa de impugnação urgente de 
contencioso eleitoral relativa à Eleição do Senhor Presidente do Conselho 
Metropolitano de Lisboa confirmando a legalidade da eleição do Senhor Presidente 
António Costa”. 
 
 

10. Email também da Área Metropolitana de Lisboa a enviar a resposta da 
Procuradora-Geral da República ao pedido de fiscalização da constitucionalidade 
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da Lei n.º 49/2012 – Estatuto do Pessoal Dirigente, solicitado pela Junta 
Metropolitana de Lisboa, em 2013, o qual conclui que o diploma não contém 
quaisquer normas violadoras da Constituição da República Portuguesa, e 
concretiza uma exigência da Constituição.  
 
 

11. Ofício da Assembleia Municipal de Lisboa a remeter o teor da moção apresentada 
pelo Grupo Municipal do PEV aprovada, por unanimidade, na sua sessão de 26 de 
novembro de 2013, subordinada ao titulo “19.ª Conferência das Partes (COP 19) – 
A urgência do combate às Alterações Climáticas”. 
 
 

12. Email da Assembleia Municipal de Setúbal a remeter cópia da moção B aprovada, 
por maioria, na sessão ordinária realizada nos dias 20 e 27 de dezembro de 2013, a 
propósito da sua “Oposição à privatização do capital público da AMARSUL”. 
 
 

13. Email do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar o teor da 
pergunta dirigida ao Governo, entregue pelos Senhores Deputados Bruno Dias, 
Francisco Lopes e Paula Santos, sobre as “Opções definidas para a Região da 
Península de Setúbal no Quadro Comunitário ‘Portugal 2020’ e do Plano de Ação 
Regional”. 
 
 

14. Ofício da Junta de Freguesia da Quinta do Conde a enviar cópia do “Relatório de 
Avaliação’2013 relativo à Venda Ambulante”. 
 
 

15. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o texto da 
recomendação a esta Câmara Municipal a respeito da “Isenção da Derrama por um 
período de 3 anos às empresas que instalem a respetiva sede social assim como 
as empresas que já tenham a sua sede social neste concelho e que criem novos 
postos de trabalho efetivos”, aprovada, por unanimidade, no período de Antes da 
Ordem do Dia na sua 2.ª reunião da sessão ordinária de dezembro, realizada no dia 
10 de janeiro de 2014. 

     Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanim idade, 
remeter o assunto a análise e parecer do Departamen to de Finanças e 
Património . 

 
 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS   
 
1. Viabilidade de construção de hotel e escola de treino canino – pedido de 

informação prévia – Herdade da Aiana – EN 377 – informação desfavorável – Luís 
Afonso Pina   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
2. Destaque – Zambujal – Deolinda Rodrigues e Outros 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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3. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 03/93 – 
alteração do polígono de implantação do lote 68 – Quinta de Santo António – Maçã 
– Luís Carvalho 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
4. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 60/70 – 

alteração do polígono de implantação do lote 265 – Carrasqueira – Manuel Corte 
Real 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
5. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 02/83 – 

alteração do polígono de implantação do lote 357 – Quintinha – Rui Palmela 
Raimundo 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
6. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 11/90 – 

criação de regulamento – Almoinha – João Vilela Viana 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 
 
7. Operações de loteamento – loteamento urbano – aprovação do projeto das obras 

de urbanização, condições do alvará (alteração ao alvará n.º 08/83) e retificação de 
parte da deliberação e 23.setembro.2012 – Aldeia dos Gatos – Cruz & Pessoa, Ld.ª 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
8. Diversos : 

Pedido de ocupação do solo com telheiro e contentores de apoio à atividade 
extrativa – Herdade da Mesquita – Sarminas, Ld.ª   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
PESSOAL 
 
1. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Eng.º 

Fernando Pascoal Martins – emissão de parecer   
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Emitido parecer favoráve l. 
 
 
2. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Sr. José 

Alexandrino Oliveira – emissão de parecer   
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Emitido parecer favoráve l. 
 
 
 
3. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Eng.º José 

António Gomes Patrão – emissão de parecer   
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Emitido parecer favoráve l. 
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. Regularização e pavimentação dos arruamentos da zona nascente da Boa Água 

entre a Rua Rio Mondego e a Avenida dos Aliados – receção definitiva  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

2. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do 
concelho de Sesimbra – lote nascente 2.ª fase zona A Vale da Abelheira – zona B 
Carrasqueira/Cotovia – prorrogação do prazo – 2.ª modificação objetiva do contrato 
– ratificação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
3. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 

efetuados entre 02 e 13 de dezembro de 2013 – aprovação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

4. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 02 e 13 de dezembro de 2013 – ratificação (Vereador)    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

5. Código de exploração dos parques e zonas de estacionamento público da Vila de 
Sesimbra – Anexo III – 4.ª alteração                  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Aprovada a 4.ª alteração  ao anexo III, 
no sentido da Rua Dr. Costa Marques passar a arruam ento de trânsito 
condicionado a moradores com cartão de residente pe rmanente e de 2.ª 
habitação apenas entre 01 de julho e 31 de agosto. 

 
 
 
6. Ordenamento do trânsito da Vila de Sesimbra – Anexo A e B – alteração  

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Utilização generalizada  na época 
baixa, entre 01 de setembro e 30 de junho, e apenas  na época balnear, entre 
01 de julho e 31 de agosto, a Rua Dr. Costa Marques  ser de acesso exclusivo 
a residentes.  
 
 
 

7. Trânsito – alteração a título experimental nas Ruas Camilo Castelo Branco, Damião 
de Góis e João de Barros, na Quinta do Conde                 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. As Ruas em causa passam  a ter 
sentido único em toda a extensão e contrário às Rua s adjacentes, sendo que 
a Rua Camilo Castelo Branco e Rua Damião de Góis te rão sentido Norte-Sul e 
a Rua João de Barros terá sentido único Sul-Norte. 
 
 
 

8. Regulamento Interno do Parque Municipal de Campismo Forte do Cavalo – tabela 
de preços’2014 – anexo II – revisão – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

9. Toponímia – doação da parcela de terreno com a área de 18.684 m2, 
correspondente a caminho público existente, EM 1048 e EM 1049, para integração 
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no domínio público municipal – Casal do Desembargador – Sofia Plácido Abreu, 
procuradora de Isabel Girão e Outros – aceitação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

10. Atualização dos valores dos encargos de urbanização dos lotes e construções 
abrangidas pelo Plano de Urbanização da Quinta do Conde  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Os valores a praticar d urante o ano 
de 2014, são acrescidos de 2,8%, a taxa de inflação  de 2012. 
 
 
 

11. Mercado Municipal da Quinta do Conde – arrematação em hasta pública das 
bancas n.ºs 11, 15, 17 e 27, destinadas à venda de produtos hortofrutícolas e das 
bancas n.º s 44 e 45, destinadas à venda de peixe e marisco – comissão – 
composição  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. As hastas públicas real izam-se no 
dia 12 de fevereiro de 2014, no Auditório Conde de Ferreira.  
 
 

12. Mercado Municipal da Quinta do Conde – transferência da titularidade da banca n.º 
31 destinada à venda de peixe e marisco, de Maria de Lurdes Madeira Gonçalves 
para Catarina Isabel Borges  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

13. Mercado Municipal da Quinta do Conde – transferência da titularidade da banca n.º 
40 destinada à venda de peixe e marisco, de Maria Magalhães Lopes Sobreiro para 
João Paulo Magalhães Lopes Sobreiro                  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

14. Carnaval’2014 – delimitação de espaços para o exercício de venda ambulante 
durante e no local do evento – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

15. Fixação de zonas demarcadas de venda ambulante no Cabo Espichel e no 
Cemitério da Aiana  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

16. Bandeira Azul da Europa’2014 – praias do Ouro, Califórnia, Moinho de Baixo e 
Lagoa de Albufeira/Mar – candidaturas – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

17. Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a BIANCA-
Associação de Protecção dos Animais Sem Lar do Concelho de Sesimbra – alínea 
b), n.º 3 cláusula 2.ª e cláusula 3.ª – alteração de parte da deliberação de 
20.fevereiro.2008 
Deliberação: Não apreciado.  
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18. Cedência de instalações – celebração de protocolo de cooperação entre a Câmara 

Municipal de Sesimbra e o Grupo Recreativo Escola de Samba Bota no Rego – 
minuta – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

19. Carnaval’2013 – projeto de melhoria – subsídios – retificação da deliberação de 
23.janeiro.2013  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

20. Agrupamentos de Escolas do Concelho – material didático, limpeza, expediente, 
telefones, acompanhamento de refeições e prolongamento de horário – subsídios – 
normas de concessão – alteração da deliberação de 17.abril.2013  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 

21. Agrupamentos de Escolas do Concelho – material didático, limpeza, expediente, 
telefones, acompanhamento de refeições e prolongamento de horário e 
equipamento informático ano 2014 – subsídios  
Deliberação: Não apreciado. 
 
 

22. Associação de Pais da EB1 de Sesimbra – apoio à frequência de ATL – alunos 
carenciados – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

23. Associação de Pais da EB n.º 3 da Quinta do Conde – apoio à frequência de ATL – 
alunos carenciados – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

24. Agrupamentos de Escolas de Sampaio – Escola Secundária de Sampaio – 
aquisição e instalação de um servidor de voz – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

25. Grupo Desportivo União de Azoia – organização do 1.º Trail do Cabo Espichel 
Sportlife – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 09 e 10 de janeiro de 2014.  
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 12 de dezembro de 2013 e 09 de 

janeiro de 2014.  
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INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Da Divisão de Turismo dando conta que, de acordo com despacho do Senhor 

Presidente, de 12 de janeiro de 2014, deverá a Agência para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal, EPE ser informada que o Ponto Focal é o Presidente 
da Câmara, Senhor Arqt.º Augusto Pólvora, o qual se fará representar nas suas 
faltas e impedimentos.   

• Relatório de atividades ‘2013 do Gabinete de Apoio ao Empresário.  
• Informação sobre a 1.ª alteração ao orçamento para 2014.  
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOUROS DAS BIBLI OTECAS 
MUNICIPAIS  
• Relatório “Espaço Aqui Brincamos Todos” – projeto em parceria com a 

Cercizimbra/STIP, realizado entre 10.outubro.2012 a 31.julho.2013, às 4.ªs feiras, 
das 10,30h às 12,00h, no Espaço Infanto-Juvenil da Biblioteca Municipal de 
Sesimbra. 

• Relatório do projeto “Falar de … como eu e tu gostávamos de (con)viver” – exposição 
itinerante e encontro de boas práticas, realizado entre 07.janeiro.2013 e 
30.abril.2013, nas IPSS do Concelho e na Biblioteca Municipal e 03.maio.2013, na 
Sala Polivalente da Biblioteca Municipal.  

• Relatório do projeto “Bibliotecas de Praia e de Jardim – Verão’2013”, no âmbito da 
promoção do livro e da leitura, em época estival, no período de 01.julho.2013 a 
02.setembro.2013, nas praias do Outo, Califórnia, Meco e Lagoa de Albufeira e no 
Parque da Vila na Quinta do Conde.  

 
 
INFORMAÇÕES – VEREADOR DO PELOURO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS   
•   1.ª alteração ao orçamento’2014 – aprovação.  
 

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.  
 
 


