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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 16 ABRIL DE 2014 

ORDEM DO DIA 

 

 
ASSUNTO APRECIADO AO ABRIGO DO N.º 2 DO ART. 50.º D A LEI N.º 75/2013, 
DE 12 DE SETEMBRO 
 
1. Formação em contexto real de trabalho – celebração de protocolo entre a Câmara 

Municipal de Sesimbra e o Agrupamento de Escolas de Sampaio – minuta – 
aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

EXPEDIENTE 

A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondê ncia: 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter apreciado o “Inventário 
de Todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e respetiva Avaliação” e 
aprovado, por maioria, os documentos “Prestação de Contas’2013 e Distribuição 
dos Resultados Líquidos aprovados no exercício’2013”, na sua 1.ª reunião da 
sessão ordinária de abril, realizada no dia 11. 

 
2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 

unanimidade, aprovar a alteração ao “Regulamento e Tabela de Taxas Municipais e 
a respetiva fundamentação económico-financeira e fundamentação das isenções”, 
para vigorar no dia seguinte à sua publicação, na sua 1.ª reunião da sessão 
ordinária de abril, realizada no dia 11. 

 
3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 

maioria, autorizar a “Abertura do Procedimento – Concurso Público para Aluguer 
Operacional de 5 Viaturas Ligeiras para a Câmara Municipal de Sesimbra”, na sua 
1.ª reunião da sessão ordinária de abril, realizada no dia 11. 
 

4. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter procedido à instalação 
do “Conselho Municipal de Segurança”, cuja ata avulsa anexa, na sua 1.ª reunião 
da sessão ordinária de abril, realizada no dia 11. 
 

5. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por maioria, 
autorizar o “Município de Sesimbra a assumir os compromissos financeiros 
decorrentes da celebração e execução do protocolo com o Grupo Desportivo de 
Sesimbra no que respeita à cedência e gestão da piscina coberta”, na sua 1.ª 
reunião da sessão ordinária de abril, realizada no dia 11. 
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6. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o texto da moção aprovada, 
por maioria, subordinada ao título “Mapa Judiciário – Uma Solução Inaceitável para 
Sesimbra”, na sua 1.ª reunião da sessão ordinária de abril, realizada no dia 11. 

 
7. Email da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde a enviar cópia dos 

documentos aprovados, no período de Antes da Ordem do Dia, na sessão 
extraordinária, realizada no dia 28 de março e na sessão ordinária, realizada no dia 
01 de abril do ano em curso. 

 
8. Email da Associação de Municípios da Região de Setúbal a enviar a Declaração 

Pública, saída do Encontro “40 anos do 25 de Abril, 35 do SNS – Uma Região em 
defesa do Serviços Nacional de Saúde”, realizado no dia 05 do corrente, no 
Barreiro. 

 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 24/86 – 

licenciamento – Almoinha, lote 2 – Jorge Bizarro   
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
2. Operações de loteamento – loteamento urbano – emissão do alvará – taxas de 

urbanização – pagamento fracionado – AUGI 32 – Lagoa de Albufeira – Comissão 
de Administração da AUGI 32   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
3. Operações de loteamento – loteamento urbano de iniciativa municipal sem o apoio 

da Administração Conjunta da AUGI 64 – Lagoa de Albufeira – infraestruturas 
elétricas, arranjos exteiores e fixação do valor da caução – Comissão de 
Administração Conjunta da AUGI 64  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
 
1. Recuperação da Fortaleza de Santiago – museu do mar – 2.ª fase – trabalhos a 

mais, suprimento de erros e omissões e prorrogação do prazo – 3.ª modificação 
objetiva do contrato         

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
2. Fornecimento de refeições em regime de confeção local e de refeições 

transportadas para os jardins-de-infância e escolas básicas do 1.º ciclo da rede 
pública do concelho de Sesimbra – concurso público – pedido de autorização para 
dinamização do procedimento – envio à Assembleia Municipal          

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
3. Manutenção e conservação de estradas e caminhos no concelho de Sesimbra – 

prestação de serviço de maquinista de motoniveladora – ajuste direto – emissão de 
parecer prévio favorável   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
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4. Fortaleza de Santiago – concessão para instalação e exploração de cafetaria com 
esplanada – arrematação em hasta pública    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade .  
 
 
 
5. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do 

concelho de Sesimbra – lote poente 1.ª fase – Zambujal/Aiana – posse 
administrativa do terreno artigo 392, Secção U         

     Deliberação: Não apreciado . 
 
 
 

6. Ribeira do Marchante – permutas – listas finais   
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 

 
 
 

7. Contratos de permuta de bens imóveis propriedade da Autarquia – IMT – valores a 
atribuir – aprovação   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

8. Permuta dos lotes 982 e 1041 do Conde 2, de José Pereira Alves pelos lotes 1470-
A do Conde 1 e 2004-A do Conde 2, propriedade da Autarquia – aprovação    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

9. Execução das obras de urbanização na AUGI 62 da Lagoa de Albufeira – aumento 
temporário de fundos disponíveis – aprovação    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

10. Pontão na Rua do Poço – Lagoa de Albufeira – aumento temporário de fundos 
disponíveis – aprovação      

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

11. ADREPES-Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal – 
estatutos – alteração – envio à Assembleia Municipal        

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

12. Assembleias Distritais – proposta de lei – tomada de posição   
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

13. EGF-Empresa Geral de Fomento, SA – privatização – reformas legislativas e 
regulatórias no setor de resíduos sólidos urbanos – tomada de posição    

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
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14. Licenciamento Zero – procedimento de pagamentos eletrónicos – celebração de 
protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Agência de Modernização 
Administrativa – minuta – aprovação     

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

15. Entidades emissoras de vales sociais para pagamento de refeições e 
prolongamento de horário dos estabelecimentos do pré-escolar – celebração de 
protocolo/contrato de adesão entre a Câmara Municipal de Sesimbra, a EDENRED 
e a Ticket Restaurant – minuta – aprovação     

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

16. Formação em contexto real de trabalho – celebração de protocolo entre a Câmara 
Municipal de Sesimbra e o Agrupamento de Escolas de Sampaio – minuta – 
aprovação  

    Deliberação: Assunto apreciado ao abrigo do n.º 2 do artigo 50.º  da Lei n.º 
73/2013, de 12 de setembro . 

 
 
 

17. Universidade Senior – O Sonho Não Tem Idade – criação, desenvolvimento, gestão 
e implementação – celebração de protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Sesimbra, a Junta de Freguesia da Quinta do Conde, o Centro 
Comunitário da Quinta do Conde, o Centro Cultural, Social e Recreativo A Voz do 
Alentejo, o Agrupamento de Escolas da Boa Água, o Agrupamento de Escolas da 
Quinta do Conde, e o Agrupamento de Escolas Michel Giacometti – minuta – 
aprovação     
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 .  
 
 
 

18. Toponímia – atribuição de topónimos na Vila de Sesimbra – Rua Olinda da 
Conceição e Rua Paula de Jesus 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

19. Toponímia – atribuição de topónimos em Palames – Rua Casal Emídio e Rua dos 
Galeões – aquisição de sinalização toponímica – transferência para a Junta de 
Freguesia do Castelo  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

 
 

20. Toponímia – reconhecimento da natureza pública dos caminhos sitos em Almoinha, 
que ocupam parcialmente e atravessam o prédio descrito na CRP sob o n.º 1566 – 
Francisco Veríssimo  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
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21. Toponímia – reconhecimento da natureza pública do caminho pedestre que liga a 
Vila de Sesimbra ao Castelo através da Porta do Sol   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

22. Condecorações Municipais – funcionários municipais    
a) Ana Mafalda Marques Frade – Medalha de Mérito Grau Bronze 

       Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade . 
 

b) António Rafael Fernandes Mendonça – Medalha de Mérito Grau Bronze 
       Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade.  
 

c) Carlos Manuel Panão Soromenho – Medalha de Mérito Grau Prata 
       Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade.  
 

d) João Manuel Marques da Silva Cruz – Medalha de Mérito Grau Bronze 
       Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade.  
 

e) José Francisco Apolinário Ferraria  – Medalha de Mérito Grau Ouro 
       Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade.  
 

f) Maria da Conceição Congrinho Chanoca Ferreira – Medalha de Mérito Grau 
Bronze 

       Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade.  
 
 
 

23. Condecorações Municipais – entidades     
a) Agrupamento 718 do Corpo Nacional de Escutas – Quinta do Conde – Medalha 

de Mérito Grau Bronze 
       Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade.  
 

b) Comissão de Festas do Senhor Jesus das Chagas – Medalha de Mérito Grau 
Ouro 

       Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade.  
 

c) Hotel do Mar – Sesimbra – Medalha de Mérito Grau Prata 
       Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade.  
 

d) Sociedade Musical Sesimbrense  – Medalha de Mérito Grau Ouro 
       Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade.  Por 

proposta do Senhor Presidente a Câmara deliberou ta mbém, por 
unanimidade, proceder á entrega do Diploma de atrib uição da respetiva 
Medalha na Sessão Solene do 100.º Aniversário da So ciedade Musical 
Sesimbrense, no dia 19 de Abril.  

 
 
 
 
 
 

24. Condecorações Municipais – individualidades e personalidades    
a) Antónia Costa – Medalha de Mérito Grau Bronze 

       Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade . 
 

b) Bráulio D’Almeida e Sousa – Medalha de Mérito Grau Prata 
       Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto com uma abstenção . 



16.04.2014 

 6

 
 

c) Eduardo Ribeiro Pereira – Medalha de Mérito Grau Ouro 
       Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade . 
 
 

d) João Manuel da Silva Pinhal – Medalha de Mérito Grau Prata 
       Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto com uma abstenção . 
 
 
 

25. Empresários Pela Inclusão Social – XIV Edição do Congresso do Grupo de 
Intervenção em Saúde Comunitária – subsídio eventual     

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

26. Agrupamento de Escolas da Boa Água – Orquestra Geração – instrumentos 
musicais – aquisição de acessórios – subsídio eventual    

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

27. Clube Naval de Sesimbra – I Prova de Apuramento Nacional – classe access – vela 
– subsídio eventual      

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

28. Grupo Desportivo de Sesimbra – XXIX Torneio Praias de Sesimbra em hóquei em 
patins juvenil – subsídio eventual     

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

29. Grupo Desportivo União da Azoia – criação de percursos permanentes de 
orientação no concelho de Sesimbra – subsídio eventual     

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

30. Carnaval’2014 – Tripa Mijona  – programa de festejos – GRES Unidos de Vila 
Zimbra – enterro do bacalhau – subsídios eventuais     

     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 ab ril, segunda-feira, pelas 16,00 
horas, na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal.  

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 24 de março e 09 de abril de 2014 

(zona 1) e de 31 de março de 2014 (zona 5). 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
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• Requalificação Urbana do Núcleo de Sesimbra – reconversão urbanística – zona 
central – correção de defeitos em período de garantia. 

• Posto de Turismo de Sesimbra – atendimento a turistas, durante o primeiro 
trimestre'2014.  

• Seminário “Sesimbra Um Destino Para Todos”, 31 de março de 2014, Auditório 
Conde de Ferreira – relatório. 

• Assinatura do protocolo celebrado entre os Municípios de Palmela, Setúbal e 
Sesimbra e a ADREPES para a organização do Produto Turístico “Castelos e Fortes 
da Arrábida”, 27 de março de 2014, Palmela – relatório do Posto de Turismo de 
Sesimbra. 

• Acidentes de Trabalho’2013 – análise das participações internas dos acidentes – 
relatório geral da Divisão de Gestão de Recursos Humanos. 

 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DO AMBIENTE   
• Criação da Área Protegida de Âmbito Local da Lagoa de Albufeira – estudo da 

história e antropologia.  
 
 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO  
Interveio o Senhor Jorge Santos para tecer algumas considerações acerca do ponto 
apreciado na presente reunião sob a epígrafe “Universidade Senior – O Sonho Não 
Tem Idade – criação, desenvolvimento, gestão e implementação – celebração de 
protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Sesimbra, a Junta de 
Freguesia da Quinta do Conde, o Centro Comunitário da Quinta do Conde, o Centro 
Cultural, Social e Recreativo A Voz do Alentejo, o Agrupamento de Escolas da Boa 
Água, o Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde, e o Agrupamento de Escolas 
Michel Giacometti – minuta – aprovação”.   


