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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 19 MARÇO DE 2014 

ORDEM DO DIA 

 
EXPEDIENTE 

1. Email da Assembleia Distrital de Setúbal a enviar o documento relativo à assinatura 
do Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública celebrado no dia 27 de 
fevereiro, entre si e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local 
e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins. 
A Câmara tomou conhecimento . 
 
 

2. Email da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens a informar ter, no dia 10 de 
março, sido eleita Presidente da CPCJ a Senhora Dr.ª Marta Costa, representante 
da Segurança Social.   
Mais informa ter nomeado como secretária a Senhora Dr.ª Carla Gaboleiro, 
representante da Autarquia. 

     A Câmara tomou conhecimento .  
 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Obras novas – construção de edificio para habitação com piscina – Rua Varandas 

para o Mar – arquitetura e pedido de de licenciamento – aprovação – Árgeis – 
Sesimbra – Maria Alexandrina Francisco  

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

revogação da deliberação de 22.janeiro.2014 – Almoinha – João Viana 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 
PESSOAL 
 
1. Estrutura Orgânica dos Serviços da Câmara de Sesimbra – regulamento – 

alteração 
     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 do Vereador Francisco Luís e com os vot os contra do Vereador 
Dr. Américo Gegaloto e da Vereadora Dr.ª Cláudia Ma ta, que produziram 
declaração de voto. 
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2. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – reunião de 19.02.2014 – 
Sr. João Lopes Proença – emissão de parecer 

     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, que produziram declaração de voto, e do Vereador Francisco Luís, 
que produziu declaração de voto, e com os votos con tra do Vereador Dr. 
Américo Gegaloto e da Vereadora Dr.ª Cláudia Mata, que produziram 
declaração de voto. 

 
 
 
3. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – reunião de 19.02.2014 – 

Sr.ª Dr.ª Ana Isabel Teixeira de Campos – emissão de parecer 
     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, que produziram declaração de voto, e do Vereador Francisco Luís, 
que produziu declaração de voto, e com os votos con tra do Vereador Dr. 
Américo Gegaloto e da Vereadora Dr.ª Cláudia Mata, que produziram 
declaração de voto. 

 
 
 
4. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação –  Dr. 

Joaquim Mário Alves Feio Babo – emissão de parecer 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
 
1. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do 

concelho de Sesimbra – lote nascente 1.ª fase – zona C Cotovia/Faúlha, zona D 
Pedreiras/Maçã, zona E Sampaio/Maçã, zona F Quintola da Maçã – trabalhos a 
mais, trabalhos a menos, erros e omissões e prorrogação do prazo – 3.ª 
modificação objetiva do contrato         

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

2. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do 
concelho de Sesimbra – lote poente 2.ª fase – sistema Fétais/Fornos –  trabalhos a 
menos – aceitação – ratificação          

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

3. 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 – erros e omissões e prorrogação do prazo – 3.ª modificação 
objetiva do contrato           

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

4. Recuperação da Fortaleza de Santiago – museu do mar – 2.ª fase – trabalhos a 
mais, trabalhos a menos, suprimento de erros e omissões e prorrogação do prazo – 
2.ª modificação objetiva do contrato – aprovação – ratificação     

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
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5. Aquisição do serviço de audioguias – ajuste direto – emissão de parecer prévio 
favorável         

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 

 
 

6. Loteamento Municipal da Ribeira do Marchante – Quinta do Conde – faseamento e 
número de lotes – alteração – aprovação      

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

7. Abertura de conta bancária de depósitos à ordem da Câmara Municipal de 
Sesimbra no BANIF, SA – Agência sita na Quinta do Conde – aprovação   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

8. Parque de Campismo Municipal Forte do Cavalo – fundo de maneio – criação – 
aprovação   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

9. Unidade de Apoio à Assembleia Municipal – fundo de maneio – aumento do valor – 
alteração de parte da deliberação de 08.janeiro.2014  

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

10. Praia Acessível e Praia Saudável’2014 – candidatura ao programa – aprovação    
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 

 
 
 

11. Hortas Solidárias na Várzea da Quinta do Conde – candidatura – EDP 
Solidária’2014 – aprovação – ratificação   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

12. Projeto de implantação de recifes artificiais na zona de Sesimbra – protocolo a 
celebrar entre a Câmara Municipal de Sesimbra e o Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera – minuta – aprovação    

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

13. Recolha de vestuário e calçado usados – celebração de protocolo de colaboração 
entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Associação Humana – minuta – 
aprovação  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

14. Quinzena Ond@Jovem’2014 – aprovação     
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . Decorre de 05 a 19 de abril em todo 

o Concelho. Tema: “Desperdiçar, Nem Pensar”.  
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15. Sesimbra é Peixe e Arte na Rua – normas – aprovação     
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 

 
 
 

16. Toponímia – alteração da denominação doação de parcela de terreno para 
reconhecimento da natureza pública de caminhos do prédio sito em Alfarim 
(caminho do depósito da água), descrito na CRP sob o n.º 10531 – retificação da 
deliberação de 04.dezembro.2013 – José Correia Caiado da Silva e Outro    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

17. Toponímia – reconhecimento da natureza pública do caminho sito em Azoia na Rua 
das Aguncheiras descrito na CRP sob o n.º 11394 – Maria Irene Peralta e Outros    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

18. Toponímia – reconhecimento da natureza pública do caminho sito no Zambujal 
descrito na CRP sob o n.º 14510 – Marco Marques    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

19. Toponímia – reconhecimento da natureza pública do caminho sito nos Fétais na 
Rua do Casalinho descrito na CRP sob o n.º 7309 – Fernando da Silva    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

20. Feira da Festa das Chagas’2014 – normas de funcionamento e de participação – 
atribuição de locais aos feirantes – ato público de atribuição de lugares – comissão 
– nomeação – aprovação     

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade . Decorre de 25 de abril a 05 de maio . 
 
 
 

21. Feira Festa da Quinta do Conde’2014 – normas de funcionamento e de participação 
– atribuição de locais aos feirantes – ato público de atribuição de lugares – 
comissão – nomeação – aprovação     

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . Decorre de 06 a 15 de junho . 
 
 
 

22. Feira Festa da Quinta do Conde’2014 – apoio logísitico/financeiro – Comissão 
Organizadora – subsídio eventual      

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

23. Núcleo Museológico da Capela do Espírito Santo dos Mareantes – modalidade de 
ingresso – descontos e isenções – revogação de parte da deliberação de 
20.fevereiro.2008      

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
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24. Obras de ligação ao ramal de esgoto da habitação sita em Caixas na Rua das 
Abertas, n.º 43 – candidatura no âmbito do RMARH – subsídio – Maria Filomena 
Patrício Rodrigues dos Santos   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

25. Festas em Honra do Senhor Jesus das Chagas’2014 – Comissão de Festas – 
subsídio eventual   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO  
 
Por proposta do Senhor Presidente a Câmara delibero u, por unanimidade, 
realizar uma reunião extraordinária no dia 28 de ma rço, sexta-feira, pelas 10,00 
horas, na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal.  

 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 06 e 07 de março de 2014; de 03 

de março de 2014 (zona 1) e de 19 e 24 de fevereiro de 2014 (zona 2). 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 27 de fevereiro 06 de março de 

2014. 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Comunicação da Delegação Marítima de Sesimbra sobre os Pescadores 

matriculados em Sesimbra por idade e segmento de pesca nos anos 2010 a 2013. 
• Relatório de atividades respeitante ao mês de fevereiro’2014 do Gabinete de Apoio 
ao Empresário. 
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOUROS DA CULTUR A 
• 40.º Aniversário da Revolução de Abril – programa das comemorações. 
 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE ADMINISTRAÇÃO  E 
FINANÇAS 
• 6.ª alteração ao orçamento e 4.ª às GOP’s. 
• Relação das despesas efetuadas pelos diversos serviços com o fundo de maneio 

durante o mês de fevereiro’2014. 
 
 
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.  
 


