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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO 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 
Cocharra Gorjão da Mata e do Vereador Senhor Francisco José Pereira Luís, os 
primeiros por se encontrarem de férias e o segundo por se encontrar presente 
numa reunião do CODIS-Comando Operacional Distrital de Operações de 
Socorro. 

ORDEM DO DIA 

 
EXPEDIENTE 

A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondência: 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o teor da moção 
subordinada ao tema “Revisão do POPNA – Um Imperativo da Comunidade 
Sesimbrense”, aprovada, por unanimidade e aclamação, na sua sessão 
extraordinária, realizada no dia 11 de Julho. 

 
 
 

2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o voto de pesar 
pela morte de “Maria Amélia Martins”, a saudação ao “Summer Cup’2014 – a festa 
do futebol juvenil”, a saudação ao “Festival Finisterra” e a moção acerca do “Fundo 
de Apoio Municipal”, documentos por si aprovados, no Período de Antes da Ordem 
do Dia, na sua sessão extraordinária, realizada no dia 21 de Julho do ano em curso. 

 
 
 

3. Ofício da Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território a informar que, no seguimento do ofício enviado por esta Câmara n.º 
6.229, 14 de Abril de 2014, a Empresa GreenAll Life, sita no Zambujal de Cima, na 
sequência de uma inspecção ali realizada, em Setembro de 2013, detetou 
situações de incumprimento legal relacionadas com gestão de resíduos, deposição 
de resíduos de aterro e responsabilidade por danos ambientais que deram origem a 
um auto de notícia por contraordenação, que seguirá os seus trâmites legais. 

 
 
 
4. E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses a remeter documento 

resultante da reunião da Secção de Municípios com Áreas Protegidas, realizada no 
passado dia 10 de Junho, com a presença de Sua Excelência o Senhor Secretário 
de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza. 
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5. Ofício do Primeiro-Secretário da Comissão Executiva Metropolitana de Lisboa, 
Senhor Demétrio Carlos Alves, a informar ter sido eleito para o cargo ora referido, e 
bem assim a dar conhecimento dos restantes membros eleitos para aquela 
Comissão Executiva. 
Aproveita a oportunidade para informar que a Área Metropolitana de Lisboa, visa 
nos termos da Lei e como Entidade Intermunicipal, a persecução de diversos fins 
públicos no mesmo enunciados e ainda assegurar a vital articulação entre os 
municípios da Administração Central, potenciando a visão estratégica regional em 
diversas áreas.  
 
 
 

6. E-mail da Câmara Municipal de Palmela a remeter cópia da moção subordinada ao 
tema “Pelo Fim, Imediato da Agressão Israelita ao Povo Palestiniano”, por si 
aprovada, por unanimidade, na reunião realizada no dia 16 de Julho de 2014. 

 
 
 
 
7. E-mail da Câmara Municipal da Moita a remeter cópia da moção sobre o “Fundo de 

Apoio Municipal”, por si aprovada, por unanimidade, na reunião realizada no dia 16 
de Julho do ano em curso. 

 
 
 
8. E-mail da Câmara Municipal de Grândola a remeter cópia da moção sobre o “Fundo 

de Apoio Municipal”, por si aprovada, por unanimidade, na reunião realizada no dia 
17 de Julho do ano em curso. 

 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Operações de loteamento – loteamento urbano – pagamento faseado das taxas 

urbanísticas – anexo I (quadro da caução) da 1.ª hipoteca legal e taxas em dívida – 
anexo II (quadro registral síntese da execução do loteamento) e anexo III (quadro 
caracterizador do loteamento) – aprovação – AUGI 31 da Lagoa de Albufeira – 
Comissão de Administração da AUGI 31  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
2. Operações de loteamento – loteamento urbano – pagamento faseado das taxas 

urbanísticas – anexo I (quadro da caução) da 1.ª hipoteca legal e taxas em dívida – 
anexo II (quadro registral síntese da execução do loteamento) e anexo III (quadro 
caracterizador do loteamento) – aprovação – AUGI 35 da Lagoa de Albufeira – 
Comissão de Administração da AUGI 35  

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

administração conjunta da AUGI 63 da Lagoa de Albufeira – licenciamento e obras 
de urbanizaçao – Comissão de Administração da AUGI 63  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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4. Diversos 

Constituição de compropriedade – emissão de parecer favorável – Calhariz – 
Helena Maria, Holstein, Isabel Girão e João Holstein    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
PESSOAL 

 
1. Contrato de prestação de serviço em regime de avença – renovação – Maria 

Madalena Braz Lopes – emissão de parecer    
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade  
 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. Controlo do processo de comunicações remotas e tratamento da cisterna da escola 

de Sampaio  – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação    
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
2. Aluguer de trator para serviços de cantoneiros da Câmara Municipal de Sesimbra – 

aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação    
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
3. Valorização do Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel – requalificação da 

horta/jardim, acessos e percurso museológico – aumento temporário de fundos 
disponíveis – aprovação    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
4. Pavimentação em tapete betuminoso de troço de arruamento na Avenida da 

Liberdade – Quinta do Conde – aumento temporário de fundos disponíveis – 
aprovação    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
5. Pavimentações com macadame betuminoso na Avenida do Alcaide, Rua das 

Primaveras e Rua dos Sobreiros – Lagoa de Albufeira – aumento temporário de 
fundos disponíveis – aprovação    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
6. Conclusão de calcetamento de passeios da Rua Egas Moniz – Conde 1 – aumento 

temporário de fundos disponíveis – aprovação    
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
7. Assistência técnica de controlo dos parâmetros físico-químico e bacteriológico das 

águas da piscina – intervenção semestral das caldeiras – contrato de prestação de 
serviços – emissão de parecer prévio favorável     

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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8. Serviço de vigilância do mercado municipal da Quinta do Conde e a equipamentos 
municipais – contrato de prestação de serviços – emissão de parecer prévio 
favorável     

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
9. Contrato de comodato de cedência a título gratuito da banca n.º 50 do mercado 

municipal da Quinta do Conde – minuta – aprovação – guarda noturno – Raúl 
Pereira    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

10. Projeto Educativo “Mãos bem lavadas, saúde mais cuidada” – acordo de 
cooperação celebrado entre a Câmara  Municipal de Sesimbra e o Agrupamento de 
Escolas da Quinta do Conde – ratificação (Vice-Presidente)    

     Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senhor 
Presidente, da Vice-Presidente e do Vereador Eng.º Sérgio Marcelino e com a 
abstenção do Vereador Dr. Américo Gegaloto, que produziu declaração de 
voto. O projecto diz respeito à confecção na escola de um sabonete 
biodegradável, ecológico e natural para lavar as mãos na escola ou em casa.  

 
 
 

11. Utilização e cedência da piscina do Grupo Desportivo de Sesimbra pela Câmara 
Municipal de Sesimbra – preços – fixação             

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
Preçário para a Piscina de Sesimbra, época 2014/2015 (1 de Setembro de 2014 a 31 

Julho de 2015): 

 
No regime de utilização assistida ou acompanhada são realizados descontos de 20% na mensalidade 

na participação em duas ou três aulas semanais. 

 

REGIME DE UTILIZAÇÃO ASSISTIDA OU ACOMPANHADA (DIA)  

Preço normal Preço reduzido (1) Preço p/ atletas (2) Preço PE (3)

Por aula 2,50 € ______________ 2,00 € 1,75 € 

REGIME DE UTILIZAÇÃO ASSISTIDA OU ACOMPANHADA (MENSALIDADE)  

Periodicidade Preço Preço reduzido (1) Preço p/ atletas (2) Preço PE (3)

1x por semana 10,00 € _____________ 8,00 € 7,00 € 

Adaptação ao meio aquática /hidroginástica / natação aprendizagem e aperfeiçoamento  

2 x por semana 20,00 € 16, 00€ 12,80 € 11,20 € 

Adaptação ao meio aquática/hidroginástica/ natação aprendizagem e aperfeiçoamento  

3 x por semana 30,00 € 24,00 € 19,20 € 16,80 € 

Adaptação ao meio aquática/hidroginástica/ natação aprendizagem e aperfeiçoamento  
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REGIME DE UTILIZAÇÃO LIVRE  

Periodicidade Preço 
por sessão (1 hora ) 1,50 € 

REGIME DE UTILIZAÇÃO COLETIVA  

Tipo/Periodicidade Preço 
Pista s/ orientação técnica 

e pedagógica, por hora 
17,00 € 

Instalação s/ orientação 

técnica e pedagógica, por 

hora 

60,00 € 

CARTÃO DE UTENTE  

Tipo/Periodicidade Preço 
1ª. via 4,00 € 

2.ª via 6,00 € 

 

Nota: Aos preços fixados acresce IVA à taxa legal 
(1) Residentes no Concelho de Sesimbra; 
(2) Praticantes de qualquer modalidade num clube do Concelho; 
(3) Participantes em Projetos Municipais Especiais (atividades organizadas durante um período de tempo limitado, para um grupo de 

destinatários específicos, subordinados a um tema, atividade ou a um projeto, e que se desenvolvem sob a orientação técnica e 
pedagógica de profissionais habilitados disponibilizados pela Câmara Municipal)  

 

 
 

12. ZimbraMel’2014 – XVI Feira do Mel da Península de Setúbal – Associação de 
Apicultores da Península de Setúbal – subsídio eventual             

     Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 23 e 25 de Julho de 2014 (zonas 3 

e 5). 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS   
• Da Associação de Armadores de Pesca Artesanal Centro e Sul dando conta de ter 

recebido a carta, da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, na qual 
dá conta da aprovação da candidatura ao PROMAR-Desenvolvimento Sustentável 
das Zonas de Pesca – Ação 1 “Reforço e Valorização da Competitividade das Zonas 
de Pesca e Valorização dos Produtos”: Projeto n.º 31-04-FEP-02289 – Audiência 
Prévia – artigos 100.º e 101.º do CPA, sujeita aos condicionalismos constantes do 
seu e-mail. 

• Da Unidade Funcional de Sistemas de Informação Geográfica a remeter a página do 
site da Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, da 
Assembleia da República, com informação relativa ao processo do limite do 
Concelho de Sesimbra, aprovado nas votações na generalidade e da especialidade e 
na votação final, no passado dia 10 de Julho de 2014. 
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• Do Gabinete Jurídico – Dr. António Escaleira, a enviar documento que contém as 
diversas acções desenvolvidas relativamente à tentativa de privatização da EGF. 

• Da Câmara Municipal de Sesimbra - proposta de permuta de imóveis com o Estado 
Português.  

 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS   
• Da Divisão de Gestão Financeira – mapa de controlo de endividamento à data de 30 

de Junho de 2014, comparativo ao período homólogo de 2013. 
 
 
 
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.  
 


