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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 02 ABRIL 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. Universidade Senior na Quinta do Conde – 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: Não apreciado.  
 
 
 

2. 40.º Aniversário do 25 de Abril – espetáculo musical – ajuste direto – pedido de 
parecer prévio favorável      
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 

EXPEDIENTE 

A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondê ncia: 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
unanimidade, na sua sessão ordinária, realizada no dia 14 de fevereiro de 2014, a 
constituição do “Conselho Municipal de Educação” para o quadriénio 2014-2017, 
com a composição constante do mesmo. 
  
 

2. Email da Assembleia Distrital de Setúbal a enviar o “Relatório de Atividades e 
Contas’2013 e o Plano de Atividades e Orçamento’2014”, aprovados, por 
unanimidade, na sua reunião ordinária realizada no passado dia 24 de março. 
 
 

3. Email da ANAFRE-Associação Nacional de Freguesias a enviar o teor do Despacho 
de Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado da Administração Local a 
respeito das “Soluções Interpretativas Uniformes – Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro”. 
 
 

4. Email da Associação Nacional de Municípios Portugueses a remeter os ofícios 
enviados a Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado da Cultura e à Senhora 
Diretora Geral do Património Cultural nos quais dá conta de ter sido nomeado como 
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seu representante, o Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra o Senhor 
Arquiteto Augusto Pólvora, na Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico 
do Conselho de Cultura e na Secção Especializada Permanente do Património 
Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura. 

 
 

5. Email também da Associação Nacional de Municípios Portugueses a enviar o ofício-
circular sobre “Competências Municipais em Matéria de Transporte Escolar no 
Ensino Regular”. 

 
 

6. Email ainda da Associação Nacional de Municípios Portugueses a remeter cópia do 
seu Comunicado aos órgãos de comunicação social sobre o “Decreto-Lei n.º 
45/2014, de 20 de março, relativo ao Sistema de Gestão e Tratamento de Resíduos 
e Autonomização deste setor no seio do Grupo Águas de Portugal”. 

 
 

7. Email da Câmara Municipal de Almada a remeter o teor da moção subordinada ao 
tema “Contra a Privatização da EGF-Empresa Geral de Fomento/AMARSUL”, 
apresentada na reunião de 19 de março do ano em curso. 

 
8. Email da ADREPES-Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de 

Setúbal a enviar o texto da posição do Município contra a “Não aprovação do 
Mercado de Altura”. 

 
 

9. Email do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar o teor da 
pergunta ao Governo sobre o “Processo de Revisão do Plano de Ordenamento do 
PNA”, entregue pelos Deputados Paula Santos, Francisco Lopes e Bruno Dias.  
 
 

10. Email do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar o teor da 
resposta à sua pergunta ao Governo relativa à “Listagem das Escolas alvo de obras 
de conclusão dos projetos no âmbito do Parque Escolar, EPE”. 

 
 

11. Ofício do Grupo Desportivo de Sesimbra a remeter cópia da deliberação tomada 
pela Direção da Federação de Patinagem de Portugal, na reunião de 24 de 
fevereiro de 2014, a qual ditou a não participação da equipa de Juniores de Hóquei 
em patins daquele Clube no “Campeonato Nacional 2013’2014”. 

 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Viabilidade de loteamento – pedido de informação prévia – informação desfavorável 

– Maçã – Great Choise, Ld.ª   
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 
2. Operações de loteamento – loteamento urbano de iniciativa municipal sem o apoio 

da Administração Conjunta da AUGI 61 – Lagoa de Albufeira – infraestruturas 
elétricas, arranjos exteriores e fixação do valor da caução – Comissão de 
Comprorietários da AUGI 61  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
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3. Operações de loteamento – loteamento urbano de iniciativa municipal sem o apoio 
da Administração Conjunta da AUGI 62 – Lagoa de Albufeira – infraestruturas 
elétricas e fixação do valor da caução – Comissão de Comprorietários da AUGI 62  

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

da Administração Conjunta da AUGI 70 – Lagoa de Albufeira – infraestruturas 
elétricas e fixação do valor da caução – Comissão de Comprorietários da AUGI 70  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 
5. Plano de Pormenor da AUGI 3 – Lagoa de Albufeira – receção provisória parcial de 

infraestruturas da rede de drenagem de águas residuais e estação elevatória e rede 
de infraestruturas de telecomunicações – Comissão de Administração da AUGI 3  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 
PESSOAL 
 
1. Procedimentos concursais para provimento de cargos dirigentes – designação do 

juri – envio à Assembleia Municipal  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
2. Processo disciplinar – aplicação da pena – Carlos Filipe Cartaxo Caparica   
     Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade,  aplicar a 

pena de suspensão por 20 dias .  
 
 
 
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 – 4.ª 
modificação objetiva do contrato         

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 

2. Construção do Jardim de Infância do Pinhal do General – Quinta do Conde – 
receção definitiva parcial  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade .  
 
 

3. Bairro Infante D. Henrique – lotes 27 e 28 – aquisição de serviços de 
fiscalização’2014 – ajuste direto – emissão de parecer prévio favorável  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 

4. Sesimbra é Peixe – elaboração do plano de comunicação – ajuste direto – emissão 
de parecer prévio favorável  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
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5. Regulamento e Tabela de Taxas Municipais – 5.ª alteração – envio à Assembleia 
Municipal        

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 

6. Roteiro de Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal – adesão 
do Município – celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a 
Direção Geral de Energia e Geologia – minuta – aprovação         

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 

7. 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: Não apreciado . 
 

 
8. Cedência e Gestão da Piscina Coberta – celebração de protocolo entre a Câmara 

Municipal de Sesimbra e o Grupo Desportivo de Sesimbra – minuta – aprovação – 
envio à Assembleia Municipal 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade .  
 
 

9. Assembleia Distrital de Setúbal – proposta de lei – tomada de posição   
     Deliberação: Não apreciado . 
 
 

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

     Deliberação: Não apreciado . 
 
 

11. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 02 e 15 de janeiro de 2014 – aprovação     

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 

12. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 16 e 31 de janeiro de 2014 – aprovação     

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 

13. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 16 e 31 de janeiro de 2014 – ratificação (Vereador)  

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade .  
 
 

14. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 03 e 14 de fevereiro de 2014 – aprovação     

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade .  
 
 

15. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 03 e 14 de fevereiro de 2014 – ratificação (Vereador)   

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade .  
 
 

16. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 17 e 28 de fevereiro de 2014 – aprovação     

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade .  
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17. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 17 e 28 de fevereiro de 2014 – ratificação (Vereador)     

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 

18. Reparação do relvado do Estádio Municipal Vila Amália – aumento temporário de 
fundos disponíveis – aprovação   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade .  
 
 

19. Pinturas Exteriores no Pavilhão Municipal de Sampaio – aumento temporário de 
fundos disponíveis – aprovação   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade .  
 
 

20. Construção de arruamentos e drenagem pluvial nas zonas circundantes ao 
armazém do espaço operacional da Quinta do Conde – aumento temporário de 
fundos disponíveis – aprovação  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade .  
 
 

21. Toponímia – atribuição de topónimos na Vila de Sesimbra   
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade .  

 
 

22. Toponímia – atribuição de topónimos nas Caixas – aquisição de sinalização 
toponímica – transferência para a Junta de Freguesia do Castelo  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 

23. Toponímia – atribuição de topónimos nos Fétais – aquisição de sinalização 
toponímica – transferência para a Junta de Freguesia do Castelo  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 

24. Toponímia – atribuição de topónimos na Lagoa de Albufeira – aquisição de 
sinalização toponímica – transferência para a Junta de Freguesia do Castelo  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 

25. Toponímia – atribuição de topónimos no Pinhal do Cabedal – aquisição de 
sinalização toponímica – transferência para a Junta de Freguesia do Castelo  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade .  
 
 

26. Toponímia – atribuição de topónimos no Pinhal de Cima – aquisição de sinalização 
toponímica – transferência para a Junta de Freguesia do Castelo  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 

27. Toponímia – atribuição de topónimos na Quinta do Conde – aquisição de 
sinalização toponímica – transferência para a Junta de Freguesia do Castelo e para 
a Junta de Freguesia da Quinta do Conde 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 

28. Toponímia – atribuição de topónimos em Sampaio – aquisição de sinalização 
toponímica – transferência para a Junta de Freguesia do Castelo  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
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29. Toponímia – atribuição de topónimos na Quintola de Santana– aquisição de 
sinalização toponímica – transferência para a Junta de Freguesia do Castelo  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 

30. Toponímia – atribuição de topónimos no Zambujal de Cima – aquisição de 
sinalização toponímica – transferência para a Junta de Freguesia do Castelo  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 

31. Toponímia – reconhecimento da natureza pública dos caminhos sitos em Almoinha 
descrito na CRP sob o n.º 15.742 – João Mateus Páscoa  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 

32. Toponímia – reconhecimento da natureza pública dos caminhos sitos em Calhariz 
/Maçã/Pedreiras, descrito na CRP sob o n.º 5.710 – Casa de Calhariz Investimentos 
Agrícolas e Turísticos, SA  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 

33. Arquivo Municipal – auto de eliminação n.º 1’2014 – aprovação   
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 

 
 

34. Arquivo Municipal – transferência de suporte documental da Família Lopes   
     Deliberação: Não apreciado . 
 
 

35. Praia do Moinho de Baixo – Galardão Praia Acessível’2014 – candidatura – 
aprovação – ratificação (Presidente)    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 

36. Férias Jovem – XXIII Edição – Brincar Sesimbra’2014 – aprovação    
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Tema deste ano: “Todos D iferentes, 

Todos Iguais”; 6 núcleos (2 em Sesimbra, 2 na Quint a do Conde, 1 em 
Sampaio e 1 em Alfarim); decorre de 30/06 a 25/07 d e 2014; inscrição com 
alimentação-150€; inscrição sem alimentação 80€ - s endo que nos núcleos 2 
de Sesimbra e 2 da Quinta do Conde é obrigatória a inscrição com almoço, 
tendo em conta que passam o dia fora da sede do núc leo e as refeições são 
volantes; n.º total de participantes 340 .  

 
 

37. Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 de Alfarim e Aiana – 
apoio à frequncia de ATL – alunos carenciados – inclusão de dois alunos – 
alteração da deliberação de 05.fevereiro.2104 – subsídio eventual    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 

38. Núcleo de Espeleologia da Costa Azul – protocolo celebrado com a Câmara 
Municipal de Sesimbra – ano 2013 – subsídio anual      

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 

39. Grupo Desportivo de Alfarim – obras nos sanitários – subsídio eventual – 
manutenção, higiene e limpeza – subsídio mensal    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
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INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 03 de março de 2014 (zona 2) e de 

17 e 18 de março de 2014 (zona 5). 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 12 de março de 2014. 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Relatório da Bolsa de Turismo de Lisboa’2014, realizada entre os dias 12 e 16 de 

março, na FIL de Lisboa. 
• Relatório da divulgação da Farinha Torrada de Sesimbra no XII Festival Internacional 

de Chocolate de Óbidos, no dia 15 de março de 2014. 
• Email ADREPES-Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal 

dando conta da sua intenção de enviar convite para a Mostra de Projetos “Consolidar 
o Passado, Planear o Futuro – Península de Setúbal, Território de Terra e Mar”, a 
realizar no mês de Abril, no Espaço Fortuna – Artes e Ofícios, na Quinta do Anjo, em 
Palmela. 

• Relatório e Contas’2013 da SIMARSUL-Sistema Integrado Multimunicipal de Águas 
Residuais da Península de Setúbal, SA. 

• Informação do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas a enviar 
informação relativa às licenças de pesca no Parque Natural da Arrábida’2014 – 
através da análise comparativa dos serviços da Divisão de Economia Local e Pescas 
verifica-se que desde o início da implementação do POPNA existiu um decréscimo 
no número de embarcações autorizadas a operar na área do parque marinho, nos 
últimos anos e uma estagnação no declínio de embarcações.  

 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOURO DA CULTURA  E 
BIBLIOTECAS 
• Relatório da Divisão de Cultura e Bibliotecas referente ao ano de 2013. 
 

INFORMAÇÕES VEREADOR DO PELOURO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
• 7.ª alteração ao orçamento e 5.ª às GOP´s’2014.   
• Certificação legal de contas e relatório da auditoria da Câmara Municipal, da firma 

Lino Correia, Ld.ª.   
 
 
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.  
 

 


