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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2014 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a f alta da Vice-Presidente, 
Senhora Dr.ª Felícia Maria Cavaleiro da Costa, que não compareceu por se 
encontrar de férias. 

ORDEM DO DIA 

 
EXPEDIENTE 

A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondê ncia: 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o teor das saudações 
subordinadas aos temas “40 anos do 25 de abril de 1974 e 1.º de maio” e “Às 
mulheres e ao 8 de março, dia internacional da mulher”, aprovadas no Período de 
Antes da Ordem do Dia, na sua sessão ordinária, realizada no dia 11 de abril de 
2014. 
 
 

2. Ofício do Gabinete de Sua Excelência o Senhor Primeiro Ministro a informar que, 
na sequência da receção do ofício desta Câmara n.º 6840, de 29 de abril, com os 
documentos anexos sobre a alteração aos Estatutos da AMARSUL, SA, o assunto 
foi transmitido ao Gabinete de Sua Excelência o Senhor Ministro do Ambiente, 
Ordenamento do Território e Energia. 

 
 
3. E-mail da Direção-Geral do Património Cultural a informar que no dia 02 de junho 

de 2014, foi publicada em Diário da República, a aprovação da credenciação do 
Museu Municipal de Sesimbra por Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado 
da Cultura, vendo-se reconhecida oficialmente a qualidade técnica do Museu 
Municipal de Sesimbra e a sua integração na Rede Portuguesa de Museus. 
 
 

4. E-mail da Associação de Municípios da Região de Setúbal a enviar a tomada de 
posição “A Península de Setúbal em defesa do SNS”, resultante da reunião 
realizada no dia 02 de junho. 
 
 

5. E-mail da Câmara Municipal de Almada a remeter o teor da moção subordinada ao 
tema “Rede Hospitalar” aprovada na sua reunião ordinária, realizada no dia 21 de 
maio de 2014. 
 
 

6. E-mail da Câmara Municipal do Barreiro a enviar o teor da moção subordinada ao 
tema “Pela Defesa de um Serviço Nacional de Saúde de Todos e para Todos”, 
aprovada na sua reunião ordinária, realizada no dia 21 de maio de 2014. 
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7. E-mail da Câmara Municipal da Moita a remeter o teor da moção subordinada ao 
tema “Contra o encerramento de serviços hospitalares” aprovada, por unanimidade, 
na sua reunião realizada no dia 21 de maio de 2014. 
 
 

8. E-mail da Assembleia Municipal das Caldas da Rainha a enviar o teor da moção de 
repúdio contra a “Reforma Judiciária apelidada de Novo Mapa Judiciário”, 
aprovada, por unanimidade, na sua sessão extraordinária, realizada no dia 13 de 
maio de 2014. 

 
 
9. E-mail do Observatório do Turismo de Lisboa a informar que, a Candidatura 

apresentada por esta Câmara ao Programa de Comercialização e Vendas 2014 do 
Turismo de Lisboa, foi aceite nos termos dos documentos constantes do mesmo. 

 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Operações de loteamento – loteamento urbano – admissão liminar com vista à 

autorização de licenciamento – vistoria – AUGI 55 do Alto das Vinhas – Comissão 
de Comproprietários da AUGI 55  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
2. Operações de loteamento – loteamento de iniciativa municipal – AUGI 40 das 

Courelas da Brava – versão final – alteração  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
3. Operações de loteamento – loteamento de iniciativa municipal – AUGI 40A das 

Courelas da Brava – versão final – alteração  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
PESSOAL 
 
1. Mapa de Pessoal – alteração – envio à Assembleia Municipal  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
2. Procedimentos concursais para provimento de cargos dirigentes – designação de 

júri – envio à Assembleia Municipal  
     Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senh or 

Presidente e dos Vereadores Dr. José Polido, Eng.º Sérgio Marcelino, Dr. 
Américo Gegaloto e Vereador Francisco Luís e com a abstenção da Vereadora 
Dr.ª Cláudia Mata.   

 
 
3. Contrato de prestação de serviços, em regime de avença  – Gabinete de Habitação, 

Ação Social e Saúde – GIP/Quinta do Conde – Senhora D. Ana Sofia Pinto Heleno 
Reina Calado – emissão de parecer  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
 
1. 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 – trabalhos a menos – aceitação – ratificação  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
2. Saneamento da Freguesia do Castelo – conclusão – rede de coletores – Zambujal – 

3.ª fase – trabalhos a menos – aceitação – ratificação          
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
3. Fortaleza de Santiago – aquisição de serviço de vigilância – contrato – emissão de 

parecer prévio favorável  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
4. Limpeza e manutenção de praias – aquisição de serviços – contrato – emissão de 

parecer prévio favorável  
     Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senh or 

Presidente e dos Vereadores Dr. José Polido, Eng.º Sérgio Marcelino, e 
Francisco Luís e com as abstenções do Vereador Dr. Américo Gegaloto e da 
Vereadora Dr.ª Cláudia Mata, que produziram declara ção de voto.   

 
 
5. Recolha de resíduos urbanos em contentores de superfície, durante a época 

balnear – aquisição de serviços – contrato – emissão de parecer prévio favorável  
     Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senh or 

Presidente e dos Vereadores Dr. José Polido, Eng.º Sérgio Marcelino, e 
Francisco Luís e com as abstenções do Vereador Dr. Américo Gegaloto e da 
Vereadora Dr.ª Cláudia Mata, que produziram declara ção de voto.   

 
 
 
6. Manutenção de motor elétrico de 315 Kw da Central da Apostiça – aquisição de 

serviços – contrato – emissão de parecer prévio favorável  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
  
 
 
7. Intervenção em motor a gás pobre da Moagem de Sampaio – aquisição de serviços 

– contrato – emissão de parecer prévio favorável  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
8. Férias Jovem’2014 – aquisição de serviço de refeições – emissão de parecer prévio 

favorável  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
9. Bairro Infante D. Henrique – Sesimbra – demolição de habitação municipal –  

criação de estacionamento na 1.ª fase – aumento temporário dos fundos 
disponíveis – aprovação  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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10. Construção do Centro Agrícola e Ambiental da Várzea na Quinta do Conde – 

aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação     
    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

11. Reparação de muros junto à Capela de S. Sebastião na Rua Conselheiro Ramada 
Curto – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação     

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

12. Loteamento Municipal da Ribeira do Marchante – Quinta do Conde – faseamento e 
limite – redifinição  

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
 

13. Sistema de Gestão de Qualidade – 2013/2014 – revisão – aprovação   
    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

14. Apoio na formação na área da micologia – celebração de acordo de colaboração 
entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a CEARTE – minuta – aprovação  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

15. Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a BIANCA-
Associação de Proteção dos Animais Sem Lar do Concelho de Sesimbra – alínea b) 
do n.º 3 da cláusula 2.ª e cláusula 3.ª – rectificação da deliberação de 19 de 
fevereiro de 2014 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

16. Associação para Promoção da Segurança Infantil – promoção de ações de 
informação sobre Segurança Infantil – subsídio eventual  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

17. Atribuição de distinções e condecorações municipais – atleta Fábio Rocha do Clube 
Escola de Ténis de Sesimbra – Campeão Regional Absoluto da Associação de 
Ténis de Setúbal – época 2013/2014 – Medalhão da Vila de Sesimbra 
Deliberação: Deliberado, por escrutínio secreto e por unanimidad e, atribuir o 
Medalhão da Vila de Sesimbra.  
 
 
 

18. Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra – grupo de 
prevenção e intervenção – fornecimento de refeições no refeitório municipal – 
autorização  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 20 de maio e 03 de junho de 2014 

(zona 1), e de 20 de maio e 04 de junho de 2014 (zona 5). 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 29 de maio de 2014. 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Relatório geral do Gabinete de Turismo sobre a realização de vários congressos 

realizados em Sesimbra no âmbito de “Turismo de Congressos e Incentivos”, que 
decorreram entre 11 e 30 de maio de 2014. 

 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE, PELOUROS DA CULTURA  E 
BIBLIOTECAS 
• Relatório da Divisão de Cultura e Bibliotecas sobre as atividades realizadas na 

Moagem de Sampaio, no âmbito de “Gestão e programação do Núcleo Museológico 
da Moagem de Sampaio”, entre o dia 25 de abril de 2013 e o mês de maio 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.  
 


