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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2014 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar as faltas do Vereador Senhor Dr. 
José Henrique Peralta Polido, da Vereadora Senhora Dr.ª Cláudia Sofia Durand 
Gorjão da Mata e do Vereador Senhor Francisco José Pereira Luís, os primeiros 
que não compareceram por se encontrarem de férias e  o segundo não 
compareceu por motivos pessoais. 

Moção – FAM-Fundo de Apoio Municipal 
Deliberação: Aprovada, por unanimidade, com declara ção de voto do Vereador 
Dr. Américo Gegaloto. 
 
 

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. “Sesimbra é Peixe” – venda de aventais – fixação do preço     

Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 

 
2. Lavagem de contentores de superfície – aquisição de serviços – celebração de 

contrato – emissão de parecer prévio favorável   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

3. Parque Municipal de Campismo Forte do Cavalo – cedência de espaço – Sesimbra 
Summer Cup’2014 – Torneio Internacional Infantil e Juvenil de Futebol e Futebol de 
Praia     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 

4. Recuperação da Fortaleza de Santiago – museu do mar – 2.ª fase – 2.ª receção 
provisória parcial     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

EXPEDIENTE 

A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondê ncia: 

1. E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses a remeter um ensaio, 
que reflecte o montante que os Municípios terão obrigatoriamente, que alocar ao 
FAM-Fundo de Apoio Municipal, a partir de 2015, caso a proposta de Lei que 
estabelece o regime jurídico da recuperação financeira e regulamenta o FAM, seja 
aprovada (Município de Sesimbra - 1.917.062,00€). 
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2. E-mail também da Associação Nacional de Municípios Portugueses a enviar o 
documento aprovado pelo seu Conselho Geral, na sua reunião de 17 de junho de 
2014, subordinado ao tema “Objetivos e Condições Gerais para um Acordo”. 

 
 

3. E-mail da Fundação EDP a informar ter esta Câmara Municipal sido seleccionada 
como uma das finalistas ao Programa EDP Solidária’2014 com o projecto “Hortas 
Solidárias da Quinta do Conde.” 

 
 

4. Ofício dos Serviços Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Sesimbra a 
remeter o relatório de Contas’2013, aprovado na sua Assembleia Geral, realizada 
no dia 27 de maio de 2014. 
 

 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Viabilidade de localização de construção de equipamento integrado de apoio a 

idosos e pessoas dependentes – confirmação da deliberação de 20.julho.2011 – 
informação favorável – Aiana – Lagoa de Albufeira – Herdeiros de António José 
Duarte Pina  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
2. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao projeto – Lagoa de 

Albufeira – José Luís Hernandez  e Outros – alteração  
     Deliberação: Aprovado, por  unanimidade. 
 
 
3. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 09/04 – 

Palames – Franor, Ld.ª   
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
4. Operações de loteamento – loteamento urbano – receção provisória parcial – 

arruamentos, sinalização, águas, águas residuais, arranjos exteriores, EDP e 
Telecomunicações – AUGI 29 da Lagoa de Albufeira – Comissão de Administração 
da AUGI 29  

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

da Administração Conjunta da AUGI 60 – Lagoa de Albufeira – infraestruturas 
elétricas, arranjos exteriores e fixação do valor da caução – Comissão de 
Administração Conjunta da AUGI 60  

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

concelho de Sesimbra – lote poente 2.ª fase – sistema Fétais/Fornos – receção 
provisória parcial   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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2. 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 – receção provisória parcial  

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

concelho de Sesimbra – Lagoa de Albufeira – 2.ª fase – intercetor Norte da Sachola 
e Avenidas do Casalão, Alcaide, Pinheiros e Acácias – receção provisória parcial  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
4. Saneamento da Freguesia do Castelo – rede coletores do Zambujal – 3.ª fase – 

receção provisória parcial  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
5. Campo de Futebol Municipal da Maçã – colocação de relva sintética e construção 

de base de infraestruturas – auto de libertação de caução           
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
6. Organização e Atualização do Cadastro das Infraestruturas de Água e Saneamento 

– aquisição de prestação de serviços – emissão de parecer prévio favorável   
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
7. Loteamento Municipal da Ribeira do Marchante – Quinta do Conde – faseamento e 

limite – redifinição – retificação da deliberação de 11.Junho.2014 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
8. Toponímia – Projeto Ruas com História na Vila de Sesimbra – aprovação  
     Deliberação: Aprovado, por  unanimidade . 
 
 
9. “Sesimbra é Peixe e Arte na Rua” – pintura de portas e janelas – participantes – 

subsídios – retificação da deliberação de 28.maio.2014  
     Deliberação: Aprovado, por  unanimidade. 
 
 

10. “Sesimbra é Peixe” – venda de aventais – fixação do preço – aprovação   
     Deliberação: Assunto apreciado ao abrigo do n.º 2 do art.º 50.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro.   
 
 

11. Arquivo Municipal – transferência de suporte documental da Família Lopes – 
aceitação   

     Deliberação: Não  apreciado. 
 
 

12. Obras de reabilitação nas habitações sitas na EN 378, lote 1, letras A e B – 
desocupadas por inquilinios municipais, propriedade de Paulo Eduardo Cordeiro 
Reis  Cunha – indemnização   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

13. Obras de ligação ao ramal de esgoto – habitação sita nas Caixas – candidatura no 
âmbito do RMARH – subsídio – Irene da Silva Carvalho  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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14. Santos Populares’2014 – marchas populares e ornamentação de ruas – Comissão 
Organizadora da Feira Festa – subsídios      

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

15. Serviços do Pessoal da Câmara Municipal de Sesimbra – atualização – subsídio 
mensal  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

16. Serviços do Pessoal da Câmara Municipal de Sesimbra – animação sociocultural e 
desportiva – subsídio eventual      

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

17. Associação de Pais dos Alunos da EB 1 de Sesimbra – apoio à frequência de ATL – 
alunos carenciados – subsídio eventual  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

Reuniões ordinárias do mês de julho de 2014 – alter ação das datas   
        Deliberação: Por proposta do Senhor Presidente a Câmara delibero u, por 

unanimidade, alterar as datas das suas reuniões do mês de julho para as 
seguintes datas, à mesma hora (10,00 h) e no mesmo local (Sala Polivalente 
da Biblioteca Municipal):    

 
1.ª Reunião Ordinária – de 02 para dia 09 (quarta-feira)  

2.ª Reunião Ordinária – de 16 para 23 (quarta-feira)  

 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 09 de junho de 2014 (zona 1); de 

05 e 16 de junho (zona 1) e de 25 de junho (zona 2). 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 05 de junho de 2014. 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Relatório geral do Gabinete de Apoio ao Turismo Economia Local e Pescas sobre as 

“Comemorações do Dia do Pescador”, no dia 31 de maio. 
• Questionários de avaliação da satisfação dos utilizadores do Refeitório Municipal da 

Divisão de Recursos Humanos. 
• Questionários de avaliação da satisfação aos utilizadores do serviço de atendimento 

da Divisão de Recursos Humanos. 
 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE ADMINISTRAÇÃO  E 
FINANÇAS 
• 11.ª alteração ao Orçamento de 2014 e 9.ª alteração às Grandes Opções do Plano 

de 2014. 
• Relação das despesas efetuadas pelos diversos serviços com o fundo de maneio 

durante o mês de maio’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.  


