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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2015 

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- Férias Jovem – XXIV Edição – Brincar Sesimbra’2015 – tema “O Mar” – orçamento 

– receitas e despesas - aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 
 

2- Férias Jovem – XXIV Edição – Brincar Sesimbra’2015 – tema “O Mar” – ajuste 
direto – regime de confecção local, de refeições transportadas e de refeições 
volantes – emissão de parecer 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Emitido parecer favorável. 

 
 
 

3- Aquisição de serviços para recolha de resíduos urbanos, em contentores de 
superfície, durante a época balnear – ajuste direto – reunião de 20.Maio.2015 – 
procedimento deserto – abertura de novo procedimento – emissão de parecer 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Emitir parecer favorável. 
 

 
 

4- Prémio “Município do Ano 2015” – candidatura – submissão – ratificação 
(Presidente) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
 
EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
unanimidade, sob proposta desta Câmara, “reconhecer como interesse público 
municipal, a ampliação do estabelecimento industrial Doca Marinha-Sociedade de 
Congelados e Pescado, Ld.ª, na sua sessão ordinária, realizada no dia 4 de Junho 
de 2015. 
 
 

2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
maioria, com declaração de voto do Grupo Municipal PSD/CDS-PP, subscrever a 
deliberação desta Câmara Municipal sobre “Acordos Coletivos de Empregador 
Público-ACEP”, na sua sessão ordinária, realizada no dia 4 de Junho de 2015. 
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3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
maioria, com declaração de voto dos Grupos Municipais BE, MSU, CDU, PS e 
PSD/CDS-PP, autorizar esta Câmara Municipal a “assumir os compromissos 
financeiros decorrentes da celebração e execução da 1.ª adenda ao protocolo de 
Cedência e Gestão da Piscina Coberta entre esta Autarquia e o Grupo Desportivo 
de Sesimbra, na sua sessão ordinária, realizada no dia 04 do corrente. 
Mais deliberou, por maioria, recomendar a esta Câmara Municipal no sentido de 
acautelar com o Grupo Desportivo de Sesimbra a melhor forma na relação emprego 
dos contratados. 
 
 

4. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
unanimidade, subscrever a tomada de posição assumida por esta Câmara sobre 
“Restrições à Pesca da Sardinha”, na sua sessão ordinária, realizada no dia 04 do 
corrente. 
 
 

5. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter autorizado, sob proposta 
do líder de bancada do BE, Deputado José Guerra, a transferência da 
representação do seu Grupo Municipal da Comissão 4 – Planeamento Estratégico e 
Atividade Económica para a Comissão 5 – Finanças Municipais e Administração 
Autárquica. 

 
 

6. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o teor da saudação 
subordinada ao tema “12.ª Edição da Assembleia Municipal de Jovens” aprovada, 
por unanimidade e aclamação na sua sessão ordinária, realizada no dia 04 do 
corrente. 

 
 

7. Email da Assembleia Municipal de Sesimbra a agradecer todo o apoio prestado 
aquando da realização das atividades ligadas à 12.ª Edição da Assembleia 
Municipal de Jovens/8.º concurso “As cores da Cidadania.” 
Aproveita para enviar as propostas subordinadas ao tema “O Mar de Sesimbra na 
Europa e no Mundo”, apresentadas pelas Bancadas Escolares na reunião da 
Assembleia Municipal de Jovens, realizada no dia 9 de Maio de 2015. 

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

unanimidade, aprovar as propostas da 12.ª edição da Assembleia Municipal de 
Jovens cujo tema central é “O Mar de Sesimbra na Europa e no Mundo” e 
recomendar a esta Câmara Municipal que as considere e que analise a sua 
pertinência e inclusão no Orçamento’2016. 

 
 
9. Ofício ainda Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o teor da moção 

subordinada ao tema “Construir um Poder Local Democrático sólido, afirmar a 
capacidade de resposta às necessidades das populações e exigir o fim das 
limitações à contratação de trabalhadores”, aprovada, por maioria, na sua sessão 
ordinária, realizada no dia 4 de Junho de 2015. 
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10. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o teor da saudação 
subordinada ao título “Luís Sénica”, aprovada, por unanimidade, na sua sessão 
ordinária, realizada no dia 4 de Junho de 2015. 
 
 

11. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que na sua sessão 
ordinária, realizada no dia 4 de Junho de 2015, aprovou, por unanimidade, um 
“Voto de Pesar em memória de Eduardo Ribeiro Pereira”, cujo teor anexa, e que 
guardou um minuto de silêncio em sua memória. 
 
 

12. Ofício do Conselho de Administração Executivo de Infraestruturas de Portugal, SA a 
informar que, na sequência da fusão jurídica da EP com a REFER, foi criada a 
empresa Infraestruturas de Portugal, SA.  

 
 

13. Email do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar o Projeto de 
Resolução do PCP sobre a “regulação de horários de funcionamento das unidades 
de comércio e distribuição.”  
 
 

14. Ofício Liga dos Amigos da Lagoa de Albufeira-LIALA a enviar o processo relativo à 
sua Assembleia Geral, realizada no dia 18 de Abril do ano em curso. 

 
 

15. Agradecimento dos Familiares do Senhor Eng.º Eduardo Ribeiro Pereira, pela 
manifestação de condolências por ocasião do seu falecimento. 

 
 

16. Ofício da Confederação Portuguesa de Yoga a dar conhecimento da reunião que 
teve com a Senhora Embaixadora da Índia na Unesco, realizada no dia 13 de Maio, 
na qual foi abordado o tema da candidatura do “Yoga – Património Imaterial 
Cultural da Humanidade na UNESCO.”  

 
 

17. Carta do Gabinete da Presidência da Federação Portuguesa de Futebol a 
agradecer a colaboração prestada no programa de “Legado do Campeonato do 
Mundo de Beach Soccer da FIFA Portugal’2015.” 

 
 

18. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que na sua sessão 
ordinária, realizada no dia 4 de Junho de 2015, aprovou, por maioria, a 
recomendação a esta Câmara Municipal subordinada ao título “Conselho Municipal 
de Pescas de Sesimbra”. 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
analisar o assunto e apreciá-lo numa próxima reunião camarária. 
 
 

19. E-mail da Tripa Associação a enviar a lista dos novos órgãos sociais para o triénio 
2015/2017.  
Deliberação genérica 
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REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 

1. AUGI 59 da Lagoa de Albufeira – Loteamento de Iniciativa Municipal com o Apoio 
da Administração Conjunta – retificação da deliberação de 06.11.2013 (ponto 1) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

2. AUGI 60 da Lagoa de Albufeira – Loteamento de Iniciativa Municipal com o Apoio 
da Administração Conjunta – retificação da deliberação de 20.11.2013 (ponto 1) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

3. AUGI 61 da Lagoa de Albufeira – Loteamento de Iniciativa Municipal com o Apoio 
da Administração Conjunta – retificação da deliberação de 06.11.2013 (ponto 1) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

4. AUGI 64 da Lagoa de Albufeira – Loteamento de Iniciativa Municipal com o Apoio 
da Administração Conjunta – retificação da deliberação de 20.11.2013 (ponto 1) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

PESSOAL 
 

1. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Paulo Jorge 
Pires Rato – emissão de parecer 
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 a abstenção dos Vereadores Dr. Américo 
Gegaloto e Dr.ª Cláudia Mata, que produziram declaração de voto. 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 

efetuados entre 05 e 15 de Maio de 2015 – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade 
 
 

2. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 18 e 29 de Maio de 2015 – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
3. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 

efetuados entre 21 de Maio a 03 de Junho de 2015 – aprovação – ratificação 
(Vereador)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
4. Aquisição de acessórios para contentores semienterrados – aumento temporário de 

fundos disponíveis – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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5. Aquisição de contentores semienterrados Moloks – aumento temporário de fundos 
disponíveis – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

6. Aquisição de 12 edições da agenda cultural “Sesimbra Acontece” – aumento 
temporário de fundos disponíveis – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

7. Lavagem de contentores de superfície – aumento temporário de fundos disponíveis 
– aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

8. Pintura e reparação dos pavilhões municipais da Escola da Boa Água e no Parque 
Municipal de Campismo Forte do Cavalo – aumento temporário de fundos 
disponíveis – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

9. Sinalização horizontal para a freguesia da Quinta do Conde – aumento temporário 
de fundos disponíveis – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

10. Aquisição de serviços para movimento de areias na praia de Sesimbra – emissão 
de parecer  
Deliberação: Não apreciado. 
 
 

11. Controlo da qualidade da água para consumo humano’2015 – aquisição de serviços 
– emissão de parecer  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Emitido parecer favorável. 
 
 

12. Sistema de Gestão de Qualidade – ciclo 2014/2015 – revisão – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

13. Manual da Qualidade – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

14. Toponímia – atribuição de topónimo no troço Palames/Porto de Abrigo – Avenida 
Eduardo Ribeiro Pereira – aquisição de sinalização toponímica – transferência para 
a Junta de Freguesia do Castelo   
Deliberação: Não apreciado. 
 
 

15. Mercado Municipal da Quinta do Conde – arrematação em hasta pública do direito 
à ocupação das lojas 02 e 18    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Hasta pública terá lugar no dia 06 de 
Julho, pelas 15 horas, na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal. 
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16. Publicação “Coisas de Sesimbra” – fixação do preço de venda   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Preço de venda ao público por livro 
10 €. 
 

17. Apoio Financeiro ao Associativismo Desportivo – Grupo Desportivo de Sesimbra – 
formação e contratação de técnicos – subsídios – retificação da deliberação de 
06.Maio.2015    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

18. Junta de Freguesia da Quinta do Conde – Homenagem ao Movimento Associativo – 
execução e implantação de escultura – transferência de capital 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, com declaração de voto dos 
Vereadores Dr. Américo Gegaloto e Dr.ª Cláudia Mata. 
 
 

19. Obras de ligação ao ramal de esgoto – habitação sita na EN 379 Maçã – 
candidatura no âmbito do RMARH – subsídio – Maria Emília Quaresma   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

20. Grupo Desportivo de Alfarim – construção de muro de vedação do parque 
desportivo (candidatura) – subsídio eventual    
Deliberação: Não apreciado. 
 

 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 05 a 08 de Maio de 2015 (Zona 5). 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 04 de Junho de 2015. 

 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS   
• Gabinete de Apoio ao Empresário a enviar o relatório dos inquéritos de satisfação 

respeitantes ao Workshop “o atendimento ao público no comércio local”. 
• Do Gabinete de Turismo Economia Local e Pescas, no seguimento da autorização 

dada pela Comissão Diretiva do Parque para a Pesca com Arte Xávega – Serafim 
Rodrigues Marinheiro Painho, dando conhecimento da respetiva documentação 
remetida ao Parque Natural da Arrábida.   

• Do Gabinete de Turismo Economia Local e Pescas, no seguimento da autorização 
dada pela Comissão Diretiva do Parque para a Pesca com Arte Xávega – Sebastião 
Paulo & Filhos, Ld.ª, dando conhecimento da respetiva documentação remetida ao 
Parque Natural da Arrábida.   

• Do Gabinete de Turismo Economia Local e Pescas, no seguimento da autorização 
dada pela Comissão Diretiva do Parque para a Pesca com Arte Xávega – Joaquim 
Paulo dos Santos, dando conhecimento da respetiva documentação remetida ao 
Parque Natural da Arrábida.   

 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOURO DA EDUCAÇÃO E DA 
CULTURA 
• Agradecimento da Delegação Marítima de Sesimbra – Capitania do Porto de Setúbal 

na cedência gratuita da piscina de Sesimbra permitindo a formação de quinze novos 
jovens nadadores salvadores. 

• Agradecimento do Comandante do Posto Territorial de Sesimbra da Guarda Nacional 
Republicana, aquando da realização da Instrução do destacamento Territorial de 
Setúbal, na qual estiveram presentes 80 militares. 
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• Agradecimento do Coordenador José Rocha da Equipa do Desporto Escolar pelo 
apoio prestado e cedência do Pavilhão Municipal de Sampaio por ocasião dos 
Campeonatos Regionais DSRLVT 2015 de Voleibol, realizado no passado dia 23 de 
Maio. 

 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS  
• Relação das despesas efetuadas com o fundo de maneio durante o mês de 

Maio’2015. 
• 8.ª Alteração do Orçamento e 8.ª Alteração às Grandes Opções do Plano’2015. 

 
 
 

 PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO  
• Interveio o Senhor José Carlos Nieto, residente na Quinta do Conde, para formular 

algumas questões relativas ao ponto n.º 15 Mercado Municipal da Quinta do 
Conde – arrematação em hasta pública do direito à ocupação das lojas 02 e 18, 
sob a epígrafe “Deliberações Diversas.” 
De seguida, considerando que se encontra em requalificação a Rua Luís de 
Camões, na Conde 1, apresentou algumas observações acerca da possibilidade 
de instalação de rede gás natural, pela Setgás, na zona Poente, onde reside, uma 
vez que esta só foi executada até ao healt club Sport City. 


