
23.07.2014 

 1 

    

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 23 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 

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 materiais promocionais – fixação do preço     

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. T-Shirt – 6€; Boné – 5€; Conjunto de 
6 marcadores – 1 €: 
 
 
 

2. Consultadoria técnica na área de engenharia – contrato de prestação de serviços – 
emissão de parecer prévio favorável   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 
EXPEDIENTE 

A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondência: 

1. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua sessão 
extraordinária realizada no dia 21 de Julho, deliberado, por unanimidade, aprovar o 
“Regulamento Municipal de Cedência e Utilização dos Espaços e Equipamentos 
da Fortaleza de Santiago”.   
 
 

2. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua sessão 
extraordinária realizada no dia 21 de Julho, deliberado, por unanimidade, autorizar, 
por forma a dar cumprimento ao protocolado entre a Autarquia e o Grupo 
Desportivo de Sesimbra para a cedência da exploração do equipamento deste por 
parte desta Câmara Municipal, objectivando efectuar contratos de fornecimento de 
gás e prestações de serviços de manutenção da Piscina e Sala de Desporto do 
Grupo Desportivo de Sesimbra, a efetivação das despesas plurianuais no mesmo 
constantes. 
 
 

3. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua sessão 
extraordinária realizada no dia 21 do corrente, aprovado, por unanimidade, as 
“Conclusões do Relatório da Comissão Sociocultural e Segurança dos Cidadãos” 
relativamente às reuniões realizadas com os Diretores dos Agrupamentos de 
Escolas do Concelho de Sesimbra com o objectivo de conhecer a realidade e as 
necessidades das escolas do Concelho, que anexa.     
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4. Ofício da Associação Nacional de Municípios Portugueses a remeter cópia do 
acordo celebrado entre si e o Governo o qual, para além de abordar a matéria 
respeitante ao Fundo de Apoio Municipal (FAM), aborda ainda um conjunto de 
outras matérias, que são muito relevantes para os municípios. 

 
 

5. Ofício também da Associação Nacional de Municípios a informar ter sido publicada 
em Diário da República de 26 de Junho, a Lei n.º 36/2014, que aprova o Regime 
Jurídico das Assembleias Distritais, salientando a importância daquela matéria e a 
necessidade da mesma ser alvo de uma ponderação adequada. 

 
 
6. E-mail da Área Metropolitana de Lisboa a enviar cópia da proposta n.º 

2/VMT/2014 – Tomada de posição, sobre o “Anteprojeto de Regime Jurídico do 
Sistema Público de Transporte de Passageiros”, aprovada na sua reunião 
extraordinária, realizada no dia 14 de Julho de 2014. 

 
 

7. E-mail da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde a remeter um conjunto de 
documentos aprovados, no Período Antes da Ordem do Dia, na sua sessão 
ordinária, realizada no dia 27 de Junho de 2014. 
 
 

Deu-se conta depois do seguinte: 

 
8. Ofício do Gabinete de Sua Excelência o Secretário de Estado da Administração 

Local a enviar o CD-ROM do Relatório n.º 2050/2013 da Inspeção-Geral de 
Finanças, respeitantes à Auditoria realizada a este Município, e o teor do despacho 
emitido sobre o assunto.      

     Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, o 
seguinte: 
a)  Remeter o assunto a conhecimento da Assembleia Municipal; 
b) Remeter o assunto à Divisão de Gestão e Planeamento Urbanístico e ao 

Gabinete Jurídico para análise das recomendações propostas.  
 
 
9. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua sessão 

extraordinária realizada no dia 21 do corrente, deliberado, por unanimidade, aprovar 
o “Regulamento Municipal de Funcionamento da Piscina de Sesimbra, bem como o 
Plano de Segurança com as instruções de segurança e o plano de evacuação, que 
faz parte integrante do Regulamento”. 
Mais informa ter deliberado igualmente, por unanimidade, aprovar a recomendação 
cujo teor anexa. 

     Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
enviar o assunto a análise e parecer dos competentes serviços. 
 
 

 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Obras novas – construção de aldeamento turístico de 3*** – projeto de arquitetura – 

declaração de caducidade – Aldeia do Meco – António Júlio Baêta Ferreira, Ld.ª   
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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2. Obras novas – construção de lar para idosos – licenciamento – Carrasqueira – Lar 
Costa Azul, Ld.ª    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
3. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 21/01 – 

lote 45 – índice de implantação – Cotovia – Natália Macedo   
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
4. Operações de loteamento – loteamento urbano – relatório de ponderação dos 

resultados da publicitação – AUGI 58 – Lagoa de Albufeira – Comissão de 
Administração da AUGI 58 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
5. Operações de loteamento – loteamento urbano – retificação da planta síntese – 

AUGI 10 da Lagoa de Albufeira – Administração Conjunta da AUGI 10 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
6. Operações de loteamento – loteamento urbano – receção provisória parcial – rede 

viária, sinalização, rede de águas, rede de águas residuais, rede de infraestruturas 
elétricas, rede de gás e resíduos sólidos – AUGI 37 – Lagoa de Albufeira – 
Comissão de Administração da AUGI 37 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
PESSOAL 

 
1. Contrato de prestação de serviço em regime de avença – renovação – Sr. Eng.º 

Fernando Pascoal Martins – emissão de parecer    
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
2. Contrato de prestação de serviço em regime de avença – renovação – Sr. Eng.º 

José António Gomes Patrão – emissão de parecer    
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. Saneamento da Freguesia do Castelo – rede de coletores – sistema em baixa – 

Fonte Esquerda, Assenta e Sentrão – trabalhos a menos – retificação da 
deliberação de 19.Fevereiro.2014   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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2. Saneamento da Freguesia do Castelo – rede de coletores – sistema em baixa – 

Fonte Esquerda, Assenta e Sentrão – trabalhos a menos – ratificação    
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
3. Saneamento da Freguesia do Castelo – rede de coletores – sistema em baixa – 

Fonte Esquerda, Assenta e Sentrão – revisão de preços – aprovação    
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade, 
 
 
 
 
4. Certificação/Auditoria das contas da Câmara Municipal de Sesimbra, para os anos 

de 2014, 2015 e 2016 – auditor interno – nomeação – envio à Assembleia Municipal    
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
5. Armazenamento, valorização e eliminação de resíduos em aterro licenciado – 

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

 
6. Reparação de fogo municipal na Rua 2 de Abril (bloco da mata), piso 5, porta 4, em 

Sesimbra  – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação            
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
7. Sinalização de sentido único na Rua do Cabo, em Azoia – aprovação             
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
8. Cabo Espichel – demarcação de lugares de venda ambulante – aprovação              
     Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 
 
9. Toponímia – atribuição de topónimos no Zambujal de Baixo – aquisição de 

sinalização toponímica – transferência para a Junta de Freguesia do Castelo            
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

10. Quinta do Conde – cedência da área de 129,36 m2 do lote 1.482 do Conde 1 
destinada ao domínio privado municipal – José Martins Nogueira – aceitação           

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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11. Quinta do Conde – cedência da área de 129,36 m2 do lote 1.483 do Conde 1 
destinada ao domínio privado municipal – José Martins Nogueira – aceitação           

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

12. Transportes escolares – normas e critérios de acesso – aprovação             
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

13. Transportes escolares – flexibilização do calendário escolar – integração em 
estágio e/ou formação em contexto de trabalho – meses de Junho e Julho’2014 – 
medidas preventivas de insucesso e abandono escolar – apoio – aprovação             

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

14. Regulamento Municipal de apoio financeiro ao associativismo desportivo – 
audiência dos interessados            

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Fixado o prazo de 30 dias úteis, a 
contar da publicação do presente ato para as Associações remeterem as suas 
sugestões. 

 
 
 
 

15. ZimbraMel´2014 – XVI Feira do Mel da Península de Setúbal – normas de 
participação e funcionamento – aprovação              

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade, com declaração de voto os 
Vereadores Dr. Américo Gegaloto e Dr.ª Cláudia Mata. A Feira decorre  nos 
dias 29 a 31 de Agosto. Nos dias 29 e 30 de Agosto funciona entre  as 10 
horas e as 24 horas e no dia 31 de Agosto das 10 horas às 23 horas. À 
semelhança de anos anteriores verificar-se-á o serviço de vai vem. 

 
 
 
 

16. Dinamização da Casa do Bispo – celebração de protocolo entre a Câmara 
Municipal de Sesimbra e o Grupo Coral de Sesimbra – minuta – aprovação              

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

17. Geocaching Sesimbra – atribuição de desconto em pernoita no Parque Municipal de 
Campismo Forte do Cavalo – aprovação            

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. O evento realizar-se-á entre os dias 
05 e 07 de Setembro. 

 
 
 
 

18. Festival de Folclore em Sesimbra – II edição – fornecimento de refeições aos 
participantes no refeitório municipal – aprovação           

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. O Festival realizar-se-á no dia 09 de 
Agosto. 
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19. Carnaval’2014 – projeto de melhoria – subsídios – retificação da deliberação de 
19.Fevereiro.2014   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

20. Grupo Desportivo de Alfarim – torneio futebol sete – páscoa’2014 – subsídio 
eventual     

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade.               
 
 
 
 

21. Associação de Cultura e Recreio União Trabalhadora Zambujalense – aplicação de 
tapete de relva artifical – subsídio eventual    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 07 e 14 de Julho de 2014 (zona 5). 
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOURO DO DESPORTO  
• Do Grupo Desportivo de Sesimbra dando conta ter sido apurado para a 2.ª fase do 

Campeonato Nacional de Futebol de Praia. 
 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 
• 14.ª alteração ao Orçamento de 2014 e 12.ª alteração às Grandes Opções do Plano 

de 2014. 
• Relação das despesas efetuadas com o fundo de maneio durante o mês de 

Junho’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.  
 
 


