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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 07 MAIO 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. Programa de Rádio Sesimbra Magazine – Sesimbra FM spots semanais de 

divulgação das atividades semanais da Câmara Municipal – contrato de prestação 
de serviços – emissão de parecer prévio favorável 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 

 
 
2. Festival de Cinema Finisterra – 3.ª edição – apoio logístico e financeiro 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 

     Apoios concedidos : 
 

UFCI – Unidade Funcional de Comunicação e Informaçã o 
• Elaboração de imagem gráfica do festival 
• Paginação do Catálogo 
• Convite digital 
• Impressão de cartazes (30 x A3) e (5 x A0), 2 x rollup, 4 x mini-    expositores 

para balcão 
• Disponibilização de contactos de comunicação social e apoio ao nível de 

assessoria de imprensa 
• Pedido de orçamento para materiais de divulgação 
• Montagem de exposição na Avenida 25 de Abril  
• Divulgação nos vários meios da autarquia: site, Sesimbra Município, Sesimbra 

Acontece, Sesimbra Magazine (Sesimbra FM) 
 

DCB – Divisão de Cultura e Bibliotecas  
• Coordenação da cedência de materiais para a exposição 

 
Cineteatro 

• Apoio na projeção e edição de vídeo,  
• Logística inerente ao acolhimento do certame (bilheteira, frente de casa, 

técnico de som, luz e vídeo),  
 
GT – Gabinete de Turismo 

• Secretariado ao longo do ano e acompanhamento das sessões 
• Apoio logístico na marcação dos autocarros 
• Acompanhamento das visitas sociais 
• Jantar de encerramento  

 
APOIO FINANCEIRO  
 

O apoio financeiro prestado ao Festival de Cinema Finisterra traduz-se num valor 
total de 1.270,00 €.. Ou seja, 220 euros com aluguer de um autocarro e 1050 euros 
para o jantar de encerramento do Festival. 
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EXPEDIENTE 

A Câmara tomou conhecimento: 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
unanimidade, na sua segunda reunião da sessão ordinária de abril, realizada no dia 
28, autorizar a “Abertura do procedimento do concurso público para o fornecimento 
de refeições em regime de confeção local e de refeições transportadas para os 
jardins-de-infância e escolas básicas da rede pública do concelho de Sesimbra” 
uma vez que a despesa não consta no Plano Plurianual por si aprovado, e que irá 
dar lugar a um encargo orçamental em ano que não é o da sua realização. 
 

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

unanimidade, na sua segunda reunião da sessão ordinária de abril, realizada no dia 
28, aprovar a “Designação dos elementos dos júris dos procedimentos concursais 
para provimento dos cargos dirigentes”, no mesmo constantes. 

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

unanimidade, na sua segunda reunião da sessão ordinária de abril, realizada no dia 
28, aprovar as “Alterações estatutárias da Associação para o Desenvolvimento 
Rural da Península de Setúbal – renovando a autorização do Município para 
manter-se como associado da ADREPES. 

 

4. Email da Associação Nacional de Municípios Portugueses a remeter cópia do ofício 
onde dá conta ter contratado dois professores catedráticos da Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra, para desenvolverem a fundamentação jurídica de 
apoio à decisão, que os Municípios pretendam vir a tomar, relativamente à intenção 
unilateral do Governo de entregar a uma empresa privada a totalidade do capital 
social da EGF. 
 
 

5. Email também da Associação Nacional de Municípios Portugueses a informar que o 
seu Conselho Diretivo deliberou, solicitar a Suas Excelências o Provedor de Justiça 
e Procuradora-Geral da República, a fiscalização abstrata da constitucionalidade da 
Lei n.º 10/2014, de 06 de março, que aprova os estatutos da Entidade Reguladora 
dos Serviços de Águas e Resíduos e da Lei n.º 12/2014, de 06 de março, que 
estabelece o Regime Jurídico dos Serviços Municipais de Abastecimento Público 
de Água, de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos 
Urbanos, modificando os regimes de faturação e contra-ordenacional. 

 
 
6. Email da Área Metropolitana de Lisboa a enviar o Edital n.º 19/2014, a propósito do 

“Parecer sobre os Programas Operacionais Temáticos”. 
 
 

7. Email do Grupo Parlamentar “Os Verdes” a enviar o texto do Projeto de Lei, que 
visa “Revogar o Processo de Privatização da EGF”. 
 
 

8. Email do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a enviar o texto do requerimento 
apresentado ao Governo, relativamente ao “Acesso à Rua Quinta do Sobreiro”, na 
Venda Nova, em Sesimbra. 
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9. Email da Câmara Municipal do Seixal a enviar cópia do recurso da sentença, que 

julgou procedente a ação de contencioso eleitoral intentada pelos Recorridos 
Presidentes das Câmaras Municipais de Alcochete, Almada, Barreiro, Loures, 
Moita, Palmela Seixal, Sesimbra e Setúbal, sobre a petição de anulação do ato 
eleitoral da Área Metropolitana de Lisboa (eleição dos Vice-Presidentes do 
Conselho Metropolitano de Lisboa), apresentada junto do Tribunal Administrativo do 
Círculo de Lisboa – 3.ª Unidade Orgânica. 
 
 

10. Email da Câmara Municipal de Loures a enviar a providência cautelar, apresentada 
por si, sobre a “privatização da EGF”. 

 
 

11. Ofício do Centro de Estudos Culturais e de Ação Social Raio de Luz a enviar o 
“Relatório de Contas”, referente ao exercício de 2013. 

 
 

12. Ofício do Clube de Campismo do Concelho de Almada a enviar o “Relatório de 
Atividades e Contas”, referente ao exercício de 2013. 

 
 

13. Ofício do Grupo Coral de Sesimbra a dar conhecimento da composição da sua 
Direção, nomeada por Assembleia no dia 21 de março de 2014. 

     Deliberação genérica . 
 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Destaque – Zambujal de Baixo – Júlio Banha   
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 
2. Operações de loteamento – loteamento urbano – receção definitiva – Alto das 

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

da Administração Conjunta da AUGI 58 – Lagoa de Albufeira – licenciamento e 
obras de urbanização   

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

da Administração Conjunta da AUGI 59 – Lagoa de Albufeira – execução das 
infraestruturas elétricas e arranjos exteriores – fixação do valor da caução    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
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5. Diversos 

a) Comissão de Administração da AUGI 54 – Alto das Vinhas – incumprimento por 
parte do proprietário do lote 31, na Avenida Cristo Rei – pedido de suspensão 
das ligações às redes de infraestruturas – Paula Maria Urbano Almeida  

           Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 

b) Residência Sénior Egas Moniz – Sampaio – alvará de autorização de utilização 
– averbamento – aprovação      

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

Ângelo Tavares – emissão de parecer          
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . Emitido parecer favorável .  
 
 
2. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Sr. Arqt.º 

Paulo Silva – emissão de parecer          
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . Emitido parecer favorável .  
 
 
3. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – Sr.ª Dr.ª Mafalda 

Maldonado – emissão de parecer          
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . Emitido parecer favorável .  
 
 
4. Contrato de prestação de serviços – Gabinete de Habitação e Ação Social – 

Gabinete de Inserção Profissional – Sr.ª Dr.ª Maria do Carmo Martins – emissão de 
parecer          

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . Emitido parecer favorável .  
 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
 
1. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do 

concelho de Sesimbra – lote poente 1.ª fase – Zambujal/Aiana – prorrogação do 
prazo – 3.ª modificação objetiva do contrato – ratificação          

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 
2. 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 – reequilíbrio 
financeiro – 5.ª modificação objetiva do contrato           

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 
3. Fortaleza de Santiago – concessão para instalação e exploração de cafetaria com 

esplanada – arrematação em hasta pública – retificação da deliberação de 
19.fevereiro.2014 no que respeita ao n.º 3 da claúsula 7.ª do caderno de encargos 
– ratificação            

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
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4. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 

efetuados entre 03 e 14 de março de 2014 – aprovação     
    Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 
5. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 

efetuados entre 03 e 14 de março de 2014 – aprovação – ratificação (Vereador)   
    Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 
6. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 

efetuados entre 17 a 31 de março de 2014 – aprovação     
    Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 
7. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 

efetuados entre 17 a 31 de março de 2014 – aprovação – ratificação (Vereador)     
    Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 
8. Alienação de fogo municipal – habitação municipal na Almoinha – edifício 2 – corpo 

E, 1.º esq.º – António Jeremias   
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 
9. Utilização das instalações desportivas municipais – tabela de taxas – atualização    
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

10. Instalações desportivas municipais – testes de segurança a equipamentos 
desportivos fixos –  contrato de prestação de serviços – emissão de parecer prévio 
favorável         

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade .   
 
 
 

11. Adaptação ao meio aquático na freguesia da Quinta do Conde – contrato de 
prestação de serviços – emissão de parecer prévio favorável    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade .   
 
 
 

12. Plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas – revisão    
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . Mais deliberou a Câmara também, 

por unanimidade, enviar o assunto à Assembleia Muni cipal para 
conhecimento . 
 
 
 

13. Toponímia – reconhecimento da natureza pública do caminho sito na Freguesia do 
Castelo que liga a Charneca da Cotovia ao “Caminho Branco”     

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

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

15. Toponímia – alteração do traçado do arruamento “Avenida da Lagoa” – Lagoa de 
Albufeira – revogação de parte da deliberação de 16.maio.2012 – aquisição de 
sinalização toponímica – transferência para a Junta de Freguesia do Castelo     

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

16. Toponímia – alteração dos topónimos “Travessa das Mimosas” e “Rua da Pinheira 
Grande” – Lagoa de Albufeira – revogação de parte da deliberação de 
16.maio.2012     

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

17. Toponímia – alteração do topónimo “Rua da Paz” – Lagoa de Albufeira – revogação 
de parte da deliberação de 16.maio.2012     

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

18. Toponímia – alteração do topónimo “Rua da AUGI 51” – Lagoa de Albufeira – 
revogação de parte da deliberação de 16.maio.2012     

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

19. Toponímia – topónimo da “Rua da AUGI 38” – Lagoa de Albufeira – revogação de 
parte da deliberação de 02.abril.2014 – atribuição de topónimo “Rua das Acácias” – 
Lagoa de Albufeira     

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

20. Quinzena Gastronómica do “Peixe-Espada Preto” alteração da designação para 
“Semana Gastronómica do Peixe-Espada Preto” – normas de funcionamento e 
participação  – revogação da deliberação de 02.maio.2012    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . Decorre de 30 de maio a 10 de 
junho . 
 
 
 

21. Curso de apicultura – celebração de acordo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Sesimbra e o Centro Profissional de Artesanato – minuta – aprovação        

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . O curso decorre nos dias 9, 10, 16, 
17, 23, 24 e 31 de maio e no dia 07 de junho, às se xtas-feiras das 19,00 h às 
22,00 horas. 
 
 
 

22. Serviços Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Sesimbra – cedência de 
exploração temporária de parques de estacionamento no concelho de Sesimbra        

     Deliberação: Não apreciado . 
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23. Associação de Beneficência, Amizade e Solidariedade – programa de iniciativas de 
combate à violência e exclusão – subsídio eventual    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

24. Planos de desenvolvimento desportivo – época 2013/2014 – contratação de 
técnicos com formação certificada – subsídios     

     Deliberação: Não apreciado .  
 
 
 

25. Reuniões ordinárias do mês de maio de 2014 – alteração da segunda reunião   
        Deliberação: Por proposta do Senhor Presidente a Câmara delibero u, por 

unanimidade, alterar a data da sua segunda reunião do mês de maio do dia 
21 de maio (quarta-feira) para o dia 28 de maio (qu arta-feira) à mesma hora 
(10,00 h) e no mesmo local (Sala Polivalente da Bib lioteca Municipal).    

 
 
 
26. Reuniões ordinárias do mês de junho de 2014 – alteração das datas   

        Deliberação: Por proposta do Senhor Presidente a Câmara delibero u, por 
unanimidade, alterar as datas das suas reuniões do mês de junho para as 
seguintes datas, à mesma hora (10,00 h) e no mesmo local (Sala Polivalente 
da Biblioteca Municipal):    

 
1.ª Reunião Ordinária – de 04 para dia 11 (quarta-feira)  

2.ª Reunião Ordinária – de 18 para 25 (quarta-feira)  

 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 10 e 28 de abril de 2014 e de 22 

de abril de 2014 (zona 3). 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 10 e 24 de abril de 2014. 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Contas intercalares da Comissão de Administração da AUGI 47 da Lagoa de 

Albufeira, referentes aos anos de 2012 e 2013. 
• Contas intercalares da Comissão de Administração da AUGI 54 do Alto das Vinhas, 

referentes aos anos de 2012 e 2013. 
• Ata da abertura de propostas e atribuição de lugares na Feira da Festa das Chagas. 
• Ata da abertura de propostas e atribuição de lugares na Feira Festa da Quinta do 

Conde. 
• Da Associação Bandeira Azul da Europa dando conta terem sido aprovadas as 

Candidaturas a Galardão Bandeira Azul’2014 as praias: Bicas; Califórnia; Lagoa de 
Albufeira-Mar; Moinho de Baixo-Meco e do Ouro. 

 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE, PELOURO DA CULTURA   
• Resultado do estudo de âmbito arqueológico na região de Sesimbra elaborado pelo 

Sr. Professor Doutor João Luís Cardoso, solicitado por esta Câmara Municipal – 
Divisão de Cultura Museus e Património.   
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INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE ADMINISTRAÇÃO  E 
FINANÇAS   
• 6.ª alteração às GOP – PPI e AMR’s e 8.ª alteração ao Orçamento 2014.   
• 7.ª alteração às GOP – PPI e AMR’s e 9.ª alteração ao Orçamento 2014. 
• Relação das despesas efetuadas com o fundo de maneio pelos diversos serviços 

durante o mês de março de 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.  
 


