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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 09 DE JULHO DE 2014 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta do Vereador Senhor Eng.º 
Sérgio Manuel Nobre Marcelino que não compareceu por se encontrar de férias. 

ORDEM DO DIA 

 
EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por maioria, 
na sua sessão ordinária realizada no dia 27 de Junho, autorizar, a “Abertura de um 
procedimento na modalidade de ajuste direto – regime geral à Empresa Lino 
Correia, SROC, Unipessoal, Ld.ª, para a aquisição de Serviços de 
Certificação/Auditoria das Contas da Câmara Municipal de Sesimbra, para os anos 
de 2014, 2015 e 2016”. 
 

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

unanimidade, na sua sessão ordinária realizada no dia 27 de Junho, aprovar a 
proposta desta Câmara Municipal de “Alteração ao Mapa de Pessoal (criação de 6 
postos de trabalho de Encarregado Operacional e previsão de 1 Coordenador 
Técnico, na área de informática”). 

 
 

3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
unanimidade, na sua sessão ordinária realizada no dia 27 de Junho, aprovar a 
“Designação dos elementos do júri dos procedimentos concursais para provimento 
dos cargos dirigentes” constantes do mesmo. 

 
 

4. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar cópia do Voto de Pesar, pelo 
falecimento de “Cândido Moreira”, por si aprovado, por unanimidade, no Período de 
Antes da Ordem do Dia, na reunião ordinária realizada no dia 27 de Junho. 
 
 

5. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter cópia da Moção, por si 
aprovada, por unanimidade, na sessão ordinária realizada no dia 27 de Junho de 
2014, subordinada ao tema “Combate contra a abstenção, localização e condições 
de funcionamento das Assembleias de Voto.” 

 
 
6. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter cópia da Moção, por si 

aprovada, por unanimidade, na sessão ordinária realizada no dia 27 de Junho de 
2014, subordinada ao tema “Resolução definitiva do problema da água da Lagoa de 
Albufeira”. 
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7. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar cópia da Moção, por si 
aprovada, por maioria, na sessão ordinária realizada no dia 27 de Junho de 2014, 
acerca da “Reforma do mapa judiciário – realização de ato público de alerta aos 
munícipes”. 

 
 

8. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter cópia da Moção, por si 
aprovada, por maioria, no Período de Antes da Ordem do Dia, na sessão ordinária 
realizada no dia 27 de Junho, sobre o “Novo Mapa dos Auxílios Estatais Regional 
para 2014-2020”. 

 
 

9. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
unanimidade, na sua sessão ordinária realizada no dia 27 de Junho, subscrever a 
“Carta da Governação a Vários Níveis na Europa.” 

 
 

10. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter a Recomendação acerca 
da “Construção de Parque de Merendas na Quinta do Conde”, aprovada, por 
unanimidade, na sessão ordinária realizada no dia 27 de Junho de 2014. 

 
 

11. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter as Propostas 
aprovadas na 11.ª edição da Assembleia Municipal de Jovens, que a Assembleia 
Municipal deliberou, por unanimidade, na sua sessão ordinária realizada no dia 27 
de Junho de 2014, recomendar a esta Câmara Municipal que considerasse e 
analisasse a sua eventual inclusão no Orçamento para 2015.  

 
 

12. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que, no dia 11 do corrente, 
pelas 21,00 horas, na Sociedade Musical Sesimbrense, se realizará uma sessão 
extraordinária, para análise e votação da “Revisão do Plano de Ordenamento do 
Parque Natural da Arrábida.” 

 
 

13. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que, no dia 15 do corrente, 
entre as 19,00 e as 22,00 horas, se realizará uma sessão extraordinária, destinada 
à “Eleição da Comissão Executiva Metropolitana de Lisboa.” 

 
 

14. E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses a remeter cópia da 
documentação enviada à Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da 
República, que faz o ponto da situação mais actualizado da problemática relativa à 
proposta de Lei n.º 232/XII que cria o FAM-Fundo de Apoio Municipal”.  

 
 

15. E-mail também da Associação Nacional de Municípios Portugueses a remeter o 
ofício n.º 827/2014-JC, de 19 de Maio, onde dá conta que no dia 28 de Maio, na 
Secretaria de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, 
teve lugar a reunião com Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado do 
Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza com o objectivo de lhe 
dar a conhecer as “Principais preocupações que os municípios com territórios 
ambientalmente classificados têm”. 
Aproveita a oportunidade para remeter o documento que contém uma sumula das 
principais questões abordadas na reunião ora referida. 
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16. E-mail ainda da Associação Nacional de Municípios Portugueses a convidar o 
Senhor Presidente da Câmara para, na qualidade de Membro da Seção de 
Municípios com Áreas Protegidas, participar na reunião a realizar com Sua 
Excelência o Senhor Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da 
Conservação da Natureza, no dia 10 do corrente, pelas 10,00 horas, na sua sede 
em Coimbra, para lhe manifestar a preocupação dos municípios em “Matéria de 
gestão de áreas protegidas e ordenamento do território”. 
Aproveita a oportunidade para enviar o documento resultante do encontro de 28 de 
Maio bem como o documento elaborado pela sua Secretaria-Geral com base nos 
contributos dos municípios que integram a Secção em causa. 
 
 

17.  E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses a remeter a missiva 
por si enviada a Sua Excelência o Senhor Primeiro-Ministro subordinada ao tema 
“Conselho de Concertação Territorial. Estratégia para a reorganização dos 
Serviços de Atendimento da Administração Pública”. 
 
 

18. E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses a remeter cópia do 
comunicado de imprensa dirigido aos órgãos de comunicação social, no dia 24 de 
Junho, no qual “Manifesta oposição à decisão do Governo de encerrar 311 escolas 
do 1.º ciclo”. 

 
 

19. Ofício da Assembleia Distrital de Lisboa a enviar, na sequência do ofício que lhe foi 
enviado pela Câmara Municipal de Lisboa n.º 17/SG/2014, de 26 de Maio, a sua 
resposta a propósito do “Incumprimento do disposto no art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 
51/91, de 08 de Janeiro. Sete meses de salários e subsídios de férias em atraso. 
Recua em fornecer informações e falsidades sobre a mobilidade de pessoal”. 

 
 

20. Ofício da SIMRSUL-Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da 
Península de Setúbal, SA, a informar que, na sequência de comunicação recebida 
no dia 22 de Abril de 2014 da parte da POVT, a Comissão Europeia autorizou o 
encerramento do projecto 2005/PE/002 “Fundo de Coesão e o pagamento do 
saldo final da operação encerrando definitivamente a questão da “cláusula 
ambiental restritiva que foi imposta à SIMARSUL” no âmbito da aprovação da 
candidatura”.  
Aproveita também para informar ter recebido, à data de 23 de Junho do ano em 
curso, a prestação que ainda se encontrava em dívida, referente a 50% do saldo 
final, no valor de 4.741.958,00 €. 

 
 

21. Ofício das Estradas de Portugal, SA a dar conta, na sequência do ofício enviado pr 
esta Câmara Municipal n.º 9.203/2014, de 12 de Junho, a propósito das obras que 
estão a ser levadas a efeito na EN 378-Fernão Ferro, dos procedimentos que 
estão e que vão ser levados a cabo para minimizar os constrangimentos de 
tráfego. 
 
 

22. E-mail da Câmara Municipal do Seixal a remeter cópia do documento referente ao 
Ponto 2 da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da AMARSUL, realizada no 
dia 20 de Junho de 2014, sobre o “Aumento do capital da sociedade para garantia 
do rácio de maioria do capital público (em consideração e nos termos e para os 
dos Estatutos, do n.º 6 do art.º 6.º, do n.º 2 do art.º 16.º e da alínea e) do n.º 2 do 
art.º 18.º).” 
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23. E-mail também da Câmara Municipal do Seixal a enviar cópia do ofício dirigido a 

Sua Excelência o Senhor Primeiro-Ministro sobre “EGF Viola Estatutos da 
AMARSUL”. 

 
 

24. Ofício do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes a acusar a receção 
do ofício desta Câmara Municipal, que remetia o assunto aprovado na sua reunião 
extraordinária realizada no dia 28 de Maio de 2014, sobre a “AMARSUL – 
Alteração aos Estatutos – Projeto de Diploma – Emissão de Parecer junto do 
Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia”. 

 
 

25. E-mail do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes a enviar o seu 
Projecto de Resolução n.º 1.083/XII/3.ª apresentado na Assembleia da República, 
pelos deputados Heloísa Apolónia e José Luís Ferreira, que visa recomendar ao 
Governo ao Governo que “Não proceda à privatização da Empresa Geral de 
Fomento, SA”, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 45/2014, de 20 de Março. 
Aproveita a oportunidade para informar que o projeto ora referido foi discutido no 
Parlamento no dia 26 de Junho de 2014, pelas 09,30 horas. 
 
 

26. E-mail dos Serviços Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Sesimbra a enviar 
o “Relatório de Mandato”, no período compreendido entre 01 de Janeiro de 2011 e 
31 de Maio de 2014. 

 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Obras novas – alterações em supermercado – ampliação/remodelação – arquitetura  

– Venda Nova – LIDL, Ld.ª  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
2. Operações de loteamento – loteamento urbano – receção provisória – Palames – 

Franor, Ld.ª  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
3. Operações de loteamento – loteamento urbano – receção definitiva – Charneca da 

Cotovia – Rui Neves, Ld.ª  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
4. Diversos 

a) Cedência do lote 19D com a área de 646 m2 e 350 m2 de STP da AUGI 40 A das 
Courelas da Brava como dação em cumprimento dos custos de reconversão – 
alteração – Joaquim Miranda Trigueiro – retificação da deliberação de 
28.Maio.2014    

         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 1.ª fase – Zona C Cotovia/Faúlha – zona D 
Pedreiras/Maçã e Zona F Quintola da Maçã – receção provisória parcial   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
2. Remodelação da instalação elétrica do anfiteatro da Boa Água – aumento 

temporário de fundos disponíveis – aprovação            
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
3. Criação da plataforma em arruamento da Ribeira do Marchante para integração das 

redes de distribuição de gás e água – aumento temporário de fundos disponíveis – 
aprovação            

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
4. Obras de reabilitação e reparação do edifício da Câmara Municipal de Sesimbra no 

Largo do Município, n.º 5 e nos blocos 5 e 6 do Bairro Árgeis, em Sesimbra – 
aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação            

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
5. Construção do caminho de acesso ao Castelo – aumento temporário de fundos 

disponíveis – aprovação            
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
6. Pavimentação de zonas pedonais e construção de passadeiras elevadas na Quinta 

do Conde – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação            
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
7. Reabilitação dos fogos n.º 10 e n.º 16 na Rua Conselheiro Ramada Curto, em 

Sesimbra – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação            
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
8. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 

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

efetuados entre 01 e 15 de Maio de 2014 – aprovação – ratificação (Vereador)            
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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10. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 16 e 31 de Maio de 2014 – aprovação           

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

11. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 16 e 31 de Maio de 2014 – aprovação – ratificação (Vereador)          

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

12. Microsoft premier – contrato de aquisição de prestação de serviços – emissão de 
parecer prévio favorável   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

13. Certificação/Auditoria das contas da Câmara Municipal de Sesimbra para os anos 
2014, 2015 e 2016 – aquisição de serviços – emissão de parecer prévio favorável    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
               
 
 

14. Utilização e cedência da piscina do Grupo Desportivo de Sesimbra pela Câmara 
Municipal de Sesimbra, no âmbito do protocolo celebrado – contratos de 
fornecimento de gás e prestação de serviços na manutenção da piscina e sala de 
desporto – envio à Assembleia Municipal   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

15. Regulamento municipal de utilização e cedência da piscina do Grupo Desportivo de 
Sesimbra – envio à Assembleia Municipal   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

16. Regulamento municipal de apoio aos associativismo desportivo – envio à 
Assembleia Municipal    

     Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 

17. Regulamento municipal de utilização e cedência de espaços e equipamentos da 
Fortaleza de Santiago – envio à Assembleia Municipal    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

18. Associações com sede no concelho de Sesimbra – emissão de licenças especiais 
de ruído – instruções – aprovação     

     Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 

19. Juntas de Freguesia do Concelho – quadro da promoção e salvaguarda dos 
interesses próprios das respetivas populações – proposta de apoio – aprovação     

     Deliberação: Não apreciado. 
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20. Juntas de Freguesia do Concelho – delegação de competências – contratos 
interadministrativos – minutas – revogação das deliberações de 18.Dezembro.2013 
e 08.Janeiro.2014 – envio à Assembleia Municipal      

     Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 

21. Juntas de Freguesia do Concelho – delegação de competências – acordos de 
execução – minutas – alteração da deliberação de 18.Dezembro.2013 – envio à 
Assembleia Municipal       

     Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 

22. Proibição de venda ambulante nas imediações do recinto do Festival Super Bock 
Super Rock’2014 e fora das zonas fixas de venda ambulante – aprovação    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Deliberado proibir, nos dias 17, 18 e 
19 de Julho de 2014, nas imediações do recinto do festival Super Bock Super 
Rocck’2014 o exercício de actividades de comércio e prestação de serviços 
de restauração ou bebidas de carácter não sedentário (venda ambulante), 
bem como em todo o Concelho de Sesimbra, excepto nos locais de venda 
ambulante demarcados conforme deliberações camarárias de 17.03.10 e de 
22.01.14. 

 
 
 

23. Estabelecimentos comerciais no concelho de Sesimbra – alargamento dos limites 
de horário de funcionamento durante o Festival Super Bock Super Rock’2014 – 
aprovação       

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Deliberado autorizar o alargamento 
dos limites de horário de funcionamento até às 8,00 horas, nos dias 17, 18, 19 
e 20 de Julho de 2014. 

 
 
 

24. Mercado Municipal de Sesimbra – transferência da titularidade do lugar de venda 
de bolos, de Angela Maria Antunes Santos para Delfina Maria Santos Coelho      

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

25. “Sesimbra é Peixe e Arte na Rua” – dinamização da 2.ª fase – normas – alteração 
de parte da deliberação de 19.Março.2014 – aprovação       

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

26. “Quinzena Gastronómica do Espadarte” – alteração da designação para “Semana 
Gastronómica do Espadarte” –  normas de funcionamento e participação – 
revogação da deliberação de 08.Agosto.2007       

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Decorre de 12 a 21 de Setembro de 
2014. 

 
 
 

27. Plano anual de transportes escolares – ano letivo 2014/2015 –  previsão – 
aprovação        

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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28. Apoio alimentar em período de pausas – meses de Julho e Agosto – famílias 

carenciadas – cabazes alimentares – atribuição        
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

29. Agrupamentos de Escolas do Concelho – apoio a projetos de escolas – 
Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde – subsídios – alteração da 
deliberação de 28.Maio.2014        

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

30. Obras de ligação ao ramal de esgoto – habitação sita nas Caixas – Casal 
Maravilhas – candidatura no âmbito do RMARH – subsídio – Abílio GaboIeiro 
Marques Ferraria  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 19 de Junho de 2014. 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE - OUTRAS 
• Relatório do curso de maneio e condução das colónias ao longo do ano, realizado de 

09 de Maio a 07 de Junho de 2014, no CIPA da Quinta do Conde. 
• Relatório do curso de produção de cogumelos comestíveis silvestres, realizado de 20 

a 28 de Junho, no CIPA da Quinta do Conde. 
• Ofício desta Câmara Municipal n.º 10.610/2014, de 08.Julho, do PMAUGI, a remeter, 

na sequência do pedido formulado pela 11.ª Comissão Parlamentar de Ambiente, 
Ordenamento do Território e Poder Local/Assembleia da República, dossier 
informativo sobre a realidade das AUGI do Concelho de Sesimbra – 5.ª alteração à 
Lei n.º 79/2013, de 26 de Novembro. 

 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 
• 12.ª alteração ao Orçamento de 2014 e 10.ª alteração às Grandes Opções do Plano 

de 2014. 
• 13.ª alteração ao Orçamento de 2014 e 11.ª alteração às Grandes Opções do Plano 

de 2014. 
 
 
INFORMAÇÕES DA VEREADORA DO PELOURO DA SAÚDE  
• Relatório da sessão de informação sobre “Segurança infantil”. 
• Relatório da acção de sensibilização “O coração e a menopausa”. 
 
 
 
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.  
 


