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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 28 MAIO DE 2014 

ORDEM DO DIA 

 
 

EXPEDIENTE 

A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondência: 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter aprovado, por 
unanimidade, na sua segunda reunião da sessão ordinária de abril, realizada no dia 
28, uma Saudação à Sociedade Musical Sesimbrense. 
 

 
2. Email da Junta de Freguesia de Santiago a enviar o “Relatório e Conta de 

Gerência´2013”. 
 
 
3. Ofício da Junta de Freguesia da Quinta do Conde a agradecer todo o apoio 

prestado por ocasião da realização das seguintes iniciativas: “I Feira da Saúde”, 
“Festa da Família e das Tradições” e “I Concerto de Bandas Filarmónicas da Quinta 
do Conde”. Aproveita a oportunidade para solicitar que o agradecimento se torne 
extensivo aos funcionários envolvidos na preparação de tais eventos.   
 
 

4. Ofício da Casa Civil de Sua Excelência o Senhor Presidente da República a acusar 
a receção e a agradecer o envio do documento, aprovado por esta Câmara 
Municipal, na sua reunião extraordinária, realizada no dia 28 de Abril, a respeito do 
assunto “AMARSUL, SA – ALTERAÇÃO AOS ESTATUTOS – PROJETO DE 
DIPLOMA – EMISSÃO DE PARECER JUNTO DO MINISTÉRIO DO AMBIENTE, 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E ENERGIA”. 
 
 

5. Ofício de Sua Excelência a Senhora Presidente da Assembleia da República a 
informar ter recebido a tomada de posição sobre a “EGF-EMPRESA GERAL DE 
FOMENTO, SA – PRIVATIZAÇÃO – REFORMAS LEGISLATIVAS E 
REGULATÓRIAS NO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS”, aprovada na 
reunião desta Câmara Municipal, realizada no dia 16 de Abril de 2014. 

 
 

6. Ofício da Câmara Municipal de Almada a acusar a receção do envio dos 
documentos aprovados por esta Câmara Municipal, na sua reunião extraordinária 
realizada no dia 28 de Abril, a respeito do assunto “AMARSUL, SA – ALTERAÇÃO 
AOS ESTATUTOS – PROJETO DE DIPLOMA – EMISSÃO DE PARECER JUNTO 
DO MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
ENERGIA”. 
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7. Ofício da Câmara Municipal de Palmela a acusar a receção do envio dos 

documentos aprovados por esta Câmara Municipal, na sua reunião extraordinária 
realizada no dia 28 de Abril, a respeito do assunto “AMARSUL, SA – ALTERAÇÃO 
AOS ESTATUTOS – PROJETO DE DIPLOMA – EMISSÃO DE PARECER JUNTO 
DO MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
ENERGIA”. 

 
 
8. Email da Câmara Municipal do Seixal a remeter cópia do ofício por si enviado aos 

Senhores Presidentes do Conselho de Administração da AdP e do Conselho de 
Administração da Parpública a respeito da “Opção de Venda da Participação no 
Capital Social da AMARSUL-Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA, 
no âmbito do Processo de Privatização da EGF”. 

 
 

9. Email também da Câmara Municipal do Seixal a enviar cópia da proposta de 
deliberação do seu Presidente a respeito da “Proposta de diploma do Governo para 
alteração aos Estatutos da AMARSUL, SA”. 
 
 

10. Email da Associação Nacional de Municípios Portugueses a dar conta ter recebido, 
em nome e representação das Autarquias Portuguesas, o Prémio Anual destinado à 
Melhor Programação Autárquica, no dia 08 do corrente. 
 
 

11. Email também da Associação Nacional de Municípios Portugueses a enviar cópia 
do teor da missiva dirigida a Sua Excelência o Senhor Ministro da Educação e da 
Ciência a respeito do “Processo de Encerramento de Escolas”. 
 
 

12. Email da Associação de Municípios da Região de Setúbal a dar conta de ter sido 
informada pela Senhora Embaixadora de Portugal na UNESCO de que o Estado 
Português irá retirar a “Candidatura da Arrábida a Património Mundial” face aos 
conteúdos dos relatórios da ICOMOS e do IUCN e a agradecer todo o apoio e 
disponibilidade prestados ao longo deste processo.  

 
 

13. Email também da Associação de Municípios da Região de Setúbal a enviar, na 
sequência da reunião da Comissão Executiva da Candidatura da Arrábida a 
Património Mundial (constituída pela AMRS, ICNF e Municípios de Palmela, 
Sesimbra e Setúbal), realizada no dia 12 do corrente, o documento que faz uma 
sintética apreciação do processo de candidatura e se reafirma a vontade de 
continuar e até aprofundar o trabalho de preservação, valorização e promoção da 
Arrábida, enquanto património da Região e do País. 

 
 

14. Email do Instituto Português do Sangue e da Transplantação – Centro de Sangue e 
Transplantação de Lisboa a agradecer toda a disponibilidade e empenho 
demonstrados por ocasião da sessão de colheita de sangue, no dia 15 do corrente. 

 
 

15. Email da Direção da Sociedade Musical Sesimbrense a comunicar ter deliberado, 
por unanimidade, na sua reunião realizada no dia 01 do corrente, agradecer a 
homenagem à Sociedade Musical Sesimbrense com a atribuição da Medalha de 
Mérito Municipal, Grau Ouro, pela passagem do seu Centésimo Aniversário. 
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16. Ofício da Liga dos Amigos da Lagoa de Albufeira a enviar o relatório e contas do 

exercício do ano de 2011. 
 
 

17. Email da ECOSD’ART-Associação Cultural a enviar o Plano de Atividades e a 
composição dos novos Corpos Gerentes para o biénio 2014/2015. 
Deliberação genérica.  

 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Obras novas – construção de condomínio de 15 moradias, anexos, piscinas, sala 

de condomínio e muros – arquitetura – Rua do Alto do Corona – Alfarim – Vitalino & 
Peter-Construções, Ld.ª   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
2. Diversos 

a) Cedência do lote 19 D com a área de 646 m2 e 350 m 2 de STP da AUGI 40 A 
das Courelas da Brava como dação em cumprimento dos custos de 
reconversão – Joaquim Miranda Trigueiro   

           Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
PESSOAL 
 
1. Estrutura Orgânica dos Serviços da Câmara Municipal de Sesimbra – regulamento 

– 2.ª alteração – aprovação    
     Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senhor 

Presidente, da Vice-Presidente e dos Vereadores Dr. José Polido, Eng.º Sérgio 
Marcelino e Francisco Luís e com os votos contra do Vereador Dr. Américo 
Gegaloto e da Vereadora Dr.ª Cláudia Mata, que produziram declaração de 
voto.  

 
 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. Requalificação da Marginal de Sesimbra – Marginal Poente e Largo da Marinha – 

revisão de preços          
     Deliberação: Não apreciado.  
 
 
2. Requalificação da Marginal de Sesimbra – acessos à praia, passadiços e apoios – 

revisão de preços          
     Deliberação: Não apreciado. 
 
 
3. Recuperação da Fortaleza de Santiago – museu do mar – 2.ª fase – receção 

provisória parcial          
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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4. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do 
concelho de Sesimbra – lote poente 1.ª fase – Zambujal/Aiana – terreno sito em 
Aiana – Secção U Artigo 392 – posse administrativa          

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

efetuados entre 01 e 15 de abril de 2014 – ratificação (Vereador)          
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
6. Aumento temporário dos fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 

efetuados entre 01 e 15 de abril de 2014 – aprovação           
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
7. Aumento temporário dos fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 

efetuados entre 16 e 30 de abril de 2014 – ratificação (Vereador)          
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
8. Aumento temporário dos fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 

efetuados entre 16 e 30 de abril de 2014 – aprovação           
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
9. Limpeza e manutenção do areal e acessos das zonas balneares do concelho – 

praia da Califórnia, Ouro, Bicas, Moinho de Baixo, Lagoa de Albufeira (mar e terra) 
– aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação     

  Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

10. Escola EB1/JI de Sampaio – reparação de juntas na cobertura – aumento 
temporário de fundos disponíveis – aprovação     

  Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

11. Escola EB1/JI de Sampaio – fixação perimetral da tela de impermeabilização nos 
muretes e reparação das claraboias na cobertura – aumento temporário de fundos 
disponíveis – aprovação     

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
 

12. Armazém de materiais e antiga oficina auto na Fonte de Sesimbra – substituição 
das coberturas –  aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação     

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

13. Ligação da EB 2,3 do Castelo à rede pluvial e trabalhos diversos na EB1/JI de 
Sampaio  –  aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação     

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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14. Instalação pelo concessionário de quiosque destinado a cafetaria com esplanada, 

casa de banho adaptada e duas casas de banho simples, no Parque da Vila, na 
Quinta do Conde – adenda ao contrato   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

15. Fortaleza de Santiago – concessão para instalação e exploração de cafetaria com 
espIanada – arrematação em hasta pública – adjudicação – minuta do contrato – 
aprovação    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

16. Certificação/Auditoria das contas da Câmara Municipal de Sesimbra para os anos 
de 2014, 2015 e 2016 – aquisição de serviços – envio à Assembleia Municipal    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

17. Manutenção de válvulas hidráulicas – aquisição de serviços – emissão de parecer 
prévio favorável         

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

18. Desinfestação trianual da rede de drenagem de águas residuais no concelho de 
Sesimbra – aquisição de serviços – emissão de parecer prévio favorável         

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

19. Propriedade horizontal – certificação – comissão de vistorias – composição – 
nomeação – revogação do despacho de 19.julho.2005    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

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

 
 
 

21.  Reservas de alojamento e de atividades RNAAT-Registo Nacional Agentes de 
Animação Turística nos Postos de Atendimento Turístico no Concelho – celebração 
de protocolos de colaboração entre a Câmara Municipal de Sesimbra, vários 
Operadores Turísticos do Concelho e Empresas de Animação Turística – minutas – 
aprovação  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

22. Edifício da “Casa da Ronca” do Farol do Cabo Espichel – recuperação e 
manutenção – celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a 
Autoridade Marítima Nacional – minuta – aprovação     

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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23. Formações Modulares Certificadas – Programa Operacional de Potencial Humano – 
protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Talenter Academy – 
ratificação (Vice-Presidente)     

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

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

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

25. Bibliotecas de Praia e de Jardim – Verão’2014 – aprovação      
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 
 

26. Dia do Pescador’2014 – comemorações – aprovação     
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

27. Provas Desportivas de setembro e outubro’2014 – regata de aiolas e travessia da 
baía – normas de participação – aprovação     

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

28. Serviços Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Sesimbra – cedência de 
exploração temporária de parques de estacionamento – autorização      

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

29. Obra “Os Contos – Hans Christian Andersen” – venda ao público – fixação do preço      
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

30. Agrupamentos de Escolas do Concelho – apoios a projetos de escolas – subsídios 
eventuais     

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

31. “Sesimbra é Peixe e Arte na Rua” – pintura de portas e janelas – participantes – 
subsídio eventual         

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

32. GEOTA-Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e Ambiente – realização 
de intervenção arqueológica no povoado pré-histórico do Outeiro do Redondo – 
subsídio eventual    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 08 e 15 de maio de 2014. 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Contas intercalares da Comissão de Administração da AUGI 22 da Lagoa de 

Albufeira, referente ao ano de 2013. 
• Relatório de actividades do Gabinete de Apoio ao Empresário respeitante ao mês de 

abril’2014. 
• Relatório de Formação Profissional´2013 levada a cabo por esta Câmara Municipal 

da Direção Geral das Autarquias Locais.   
• Análise comparativa de indicadores referentes à Gestão de Recursos Humanos 

desta Autarquia – Balanço Social 2012’2013.  
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE, PELOUROS DA CULTURA E 
JUVENTUDE 
• Relatório respeitante ao protocolo de cooperação do Parque Arqueológico da 

Arrábida.   
• Relatório final da Quinzena OND@JOVEM’14.   
 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS   
• 8.ª alteração às GOP – PPI e AMR’s e 10.ª alteração ao Orçamento 2014.   
• Relação das despesas efetuadas com o fundo de maneio pelos diversos serviços 

durante o mês de abril de 2014.   
 
 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO  
• Interveio o Senhor Joaquim Santos Antunes, comerciante na Vila de Sesimbra, para 

apresentar várias sugestões a respeito da sinalética, para combater o excesso de 
velocidade na Avenida dos Náufragos, em Sesimbra, e alertar para a ocupação 
exagerada nos passeios levada a cabo por vários comerciantes. Aproveitou também 
a ocasião para alertar para a utilização como parque de estacionamento de motas o 
espaço que leva à sapata de acesso à praia, junto à Fortaleza de Sesimbra, devendo 
ali existir sinalética adequada.    


