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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015 

VOTO DE PESAR – A Câmara, por proposta da Vice-Presidente, deliberou, por 
unanimidade, exarar em ata um voto de profundo pesar pela morte da Professora 
Senhora D. Eulália Barros de Sousa, e guardar um minuto de silêncio.  
Mais deliberou, por unanimidade, do mesmo, dar conhecimento à família. 

ORDEM DO DIA 

EXPEDIENTE 

A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondência: 

1. Ofício do Gabinete de Sua Excelência o Senhor Primeiro Ministro a acusar a receção
do ofício desta Câmara Municipal n.º 15.146/2015, de 11 de Setembro, que remeteu
o documento por si aprovado, na sua reunião realizada no dia 02 de Setembro de
2015, subordinado ao tema “Restrições à Pesca da Sardinha” e a informar que o
assunto foi transmitido ao Gabinete da Ministra da Agricultura e do Mar.

2. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua sessão
extraordinária, realizada no dia 30 de Outubro, deliberado, por unanimidade, aprovar
a “Alteração de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Núcleo antigo da Vila
de Sesimbra”.

3. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua sessão
ordinária realizada no dia 11 de Setembro, deliberado, por unanimidade, sob
proposta desta Câmara, autorizar a “abertura de concurso público (internacional)
para aquisição de combustível rodoviário para frota municipal, incluindo instalação de
tanque de combustível, terminais de abastecimento, software de gestão de
consumos e fossa de hidrocarboneto, a vigorar no triénio de 2016/2018”, por não
estar prevista em GOP’s e o valor, 1.600.000,00€ (+IVA), ser superior ao montante
delegado pela Assembleia no Presidente da Câmara Municipal.

4. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua sessão
extraordinária realizada no dia 30 de Outubro, tomado conhecimento do Relatório n.º
2194/2014, da Inspeção-Geral de Finanças, sobre “Controlo do Endividamento
Municipal e da Situação Financeira do Município de Sesimbra – Proc. N.º
2012/182/A3/1264”.
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5. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter os documentos por si 
aprovados no Período Antes da Ordem do Dia, na sua sessão extraordinária 
realizada no dia 30 de Outubro, a seguir referenciados: 
- Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. João José Favinha Doidinho; 
- Voto de Pesar pelo falecimento da Prof.ª Eulália Barros de Sousa; 
- Saudação – 30.º Aniversário da criação da freguesia da Quinta do Conde; 
- Saudação – 70 anos da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Carta que a 

institui; 
- Saudação – Eleições Legislativas 2015; 
- Moção – Solidariedade com Luaty Beirão e com todos os ativistas detidos em 

Junho de 2015, em Angola; 
- Moção – Contra a reestruturação do sector de Águas e Saneamento – Contra a 

privatização da Água. 
 
 

6. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua sessão 
extraordinária, realizada no dia 30 de Outubro, deliberado, por maioria, subscrever a 
Saudação subordinada ao tema “Mais uma Vitória da Autonomia do Poder 
Democrático”, aprovada por esta Câmara em dia 21 de Outubro de 2015. 
 
 

7. E-mail da Assembleia Municipal de Almada a enviar o teor da Moção-Deliberação por 
si aprovada, por unanimidade, no passado dia 24 de Setembro, de saudação e apoio 
à iniciativa de candidatar a Arrábida a “Reserva da Biosfera”.  

 
 
8. E-mail do Grupo Parlamentar Os Verdes a remeter a resposta à pergunta dirigida ao 

Ministério da Saúde pelos Senhores Deputados José Luís Ferreira e Heloísa 
Apolónia sobre a situação dos “Centros de Saúde da Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale Tejo.  

 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Destaque – Fonte Esquerda – Corredoura – Filipe Neto    

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

2. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 01/00 – 
Roça – Carlos Manuel Castanheira e Maria Fernanda Castanheira    
Deliberação: Não apreciado. 
 
 

3. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 07/04 – Alto 
das Vinhas, lote 122 – Rodrigo Augusto de Abreu   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

4. AUGI 52 da Quinta do Conde – emissão do alvará – pagamento deferido de parte 
das taxas (fracionamento) – Comissão de Administração da AUGI 52 da Quinta do 
Conde    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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5. AUGI 53 da Quinta do Conde – emissão do alvará – pagamento deferido de parte 

das taxas (fracionamento) – Comissão de Administração da AUGI 53 da Quinta do 
Conde    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

PESSOAL 
 

1. Processo disciplinar – aplicação de pena – Luís Miguel Jesus Franco     
Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade, aplicar a 
sanção disciplinar de repreensão escrita. 
 
 

2. Processo disciplinar – decisão do procedimento – Eng.º Joaquim José Pereira Tomé      
Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade, aplicar a 
sanção disciplinar de suspensão pelo período de 40 dias, suspensa a sua 
execução pelo período de 1 ano, e acessoriamente a sanção de cessação da 
comissão de serviços. 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. Mercado Municipal de Sesimbra – requalificação – piso térreo – parte norte – 

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

 
2. EB1/JI de Sampaio – construção de acessos e estacionamento – liberação de 

caução – conhecimento  
A Câmara tomou conhecimento que a liberação da caução respeitante à 
empreitada da obra em causa foi automaticamente autorizada. 

 
 
3. Recuperação da Casa do Bispo em Sesimbra – liberação de caução –  conhecimento  

A Câmara tomou conhecimento que a liberação da caução respeitante à 
empreitada da obra em causa foi automaticamente autorizada. 
 

 
4. Pavimentação e infraestruturação da Estrada dos Murtinhais na Lagoa de Albufeira – 

vistoria para libertação da caução – aprovação           
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

5. 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, zona E Sampaio/Maçã, zona F Quintola da Maçã – vistoria para 
libertação da caução – aprovação           
Deliberação: Não apreciado. 

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

efetuados entre 01 e 15 de Setembro de 2015 – aprovação         
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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7. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 

efetuados entre 16 e 30 de Setembro de 2015 – aprovação         
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

8. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 01 e 14 de Outubro de 2015 – aprovação – ratificação (Vereador)         
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

9. Aquisição de viatura pesada de passageiros para o serviço da Câmara Municipal de 
Sesimbra, com retoma da viatura matrícula 53-74-GZ – aumento temporário de 
fundos disponíveis – aprovação         
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

10. Execução de obras de melhoramento no espaço exterior do Santuário do Cabo 
Espichel – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação         
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

11. Maquinista para motoniveladora e retroescavadora para manutenção e conservação 
de estradas e caminhos no concelho – aquisição de serviços – aumento temporário 
de fundos disponíveis – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

12. Reabilitação da rede viária’2015 – aumento temporário de fundos disponíveis – 
aprovação         
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

13. Upgrade da rede de dados para interligação dos sites da Câmara Municipal de 
Sesimbra para transmissão de dados de voz sobre “ID(VOIP)” – aumento temporário 
de fundos disponíveis – aprovação         
Deliberação: Aprovado, por unanimidade 
 
 

14. Carregamento de informação na plataforma SIG G/InterAqua – medição e 
orçamentação de infraestrututras das redes de água – aquisição de serviços –  ajuste 
direto – emissão de parecer         
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Emitido parecer favorável. 
 
 

15. Renda em regime de arrendamento apoiado – aplicação faseada – aprovação        
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, o seguinte: 
1- aplicar o faseamento do pagamento do valor da renda em 3 anos alargando 

o mesmo a todas as situações em que este aumento represente um valor 
igual ou superior a 25% da renda paga anteriormente; 

2- que as rendas habitacionais dos novos contratos passem a ser todas 
atualizadas no 1.º mês de Janeiro que sobrevenha ao 1.º ano de contrato; 

3- que aos contratos de arrendamento em vigor cuja anuidade não coincida 
com o mês de Janeiro se aplique a mesma regra passando os mesmos a 
serem atualizados nesse mês. 
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16. Infraestruturas existentes nos sistemas em baixa de Abastecimento de Água (AA) e 
de Saneamento de Águas Residuais (SAR) – elaboração de cadastro – candidatura 
ao POSEUR – submissão – ratificação (Presidente)        
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

17. Clube Sesimbrense – edifício sede – classificação de monumento de interesse 
municipal – resultado da consulta pública – decisão final – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Mais deliberou a Câmara também, por 
unanimidade, da presente deliberação dar conhecimento à Assembleia 
Municipal. 
 
 

18. Férias Jovem – XXIV edição “Brincar Sesimbra’2015” – tema “O Mar” – transferência 
de verbas (subsídio e aquisição de serviços) – cabimento – alteração da deliberação 
de 17.Junho.2015   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

19. Dinamização da componente de apoio à família (prolongamento de horário) nos 
Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da Rede Pública do Concelho – 
celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra, a Associação Casa 
do Povo de Sesimbra, o Agrupamento de Escolas de Sampaio e o Agrupamento de 
Escolas Navegador Rodrigues Soromenho – cláusula 8.ª – alteração da deliberação 
de 16.Setembro.2015 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

20. Dinamização da componente de apoio à família (prolongamento de horário) nos 
Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da Rede Pública do Concelho – 
celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra, a Associação 
Externato Santa Joana, o Agrupamento de Escolas de Sampaio e o Agrupamento de 
Escolas Navegador Rodrigues Soromenho – cláusula 8.ª – alteração da deliberação 
de 16.Setembro.2015 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

21. Dinamização da componente de apoio à família (prolongamento de horário) nos 
Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da Rede Pública do Concelho – 
celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra, o Centro 
Comunitário da Quinta do Conde, o Agrupamento de Escolas da Boa Água, o 
Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde e o Agrupamento de Escolas Michel 
Giacometti – cláusula 8.ª – alteração da deliberação de 16.Setembro.2015 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

22. Dinamização da componente de apoio à família (prolongamento de horário) nos 
Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da Rede Pública do Concelho – 
celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra, a Liga dos Amigos 
da Quinta do Conde, o Agrupamento de Escolas de Boa Água, o Agrupamento de 
Escolas da Quinta do Conde e o Agrupamento de Escolas Michel Giacometti – 
cláusula 8.ª – alteração da deliberação de 16.Setembro.2015 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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23. Clube Escola de Ténis de Sesimbra – época desportiva 2015/2016 – subsídio mensal 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

24. Clube Escola de Ténis de Sesimbra – época desportiva 2015/2016 – formação e 
contratação de técnicos –  subsídio mensal     

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

25. Clube de Lutas do Bastos – época desportiva 2015/2016 – contratação de técnicos – 
subsídio mensal      

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

26. Grupo Desportivo e Cultural do Casal do Sapo – Lutas Amadoras – época desportiva 
2015/2016 – contratação de técnicos – subsídio mensal      

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

27. Clube Naval de Sesimbra – Circuito de Inverno de Canoagem de Mar – subsídio 
eventual       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 15 de Outubro de 2015. 
• Despacho de constituição de propriedade horizontal do prédio sito na Boa Água 1, lote 

587 – Quinta do Conde, de Abralusa-Empreendimentos Imobiliários, Ld.ª, de 29 de 
Maio de 2015. 

• Despacho de constituição de propriedade horizontal do prédio sito na Cova dos Vidros, 
lote 67 – Quinta do Conde, de Consulteam-Consultores de Gestão, Ld.ª e Outros, de 
13 de Agosto de 2015. 

• Despacho de constituição de propriedade horizontal do prédio sito Pinhal do General, 
lote 1468 – Quinta do Conde, de José Batista Carpinteiro, de 17 de Setembro de 2015. 

• Despacho de constituição de propriedade horizontal do prédio sito na Conde 2, lote 
410 – Quinta do Conde, de Prata de Matos, Ld.ª, de 22 de Outubro de 2015.  
 
 

INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 
• Do Gabinete de Apoio às Pescas, Ruralidade e Pescas dando conta do relatório 

mensal de atividades – Setembro’2015. 
• Da Divisão de Água e Saneamento a dar conta da declaração de compromisso do 

grau de recuperação de custos até 2017 no âmbito da candidatura POSEUR – 
infraestruturas existentes nos sistemas em baixa de Abastecimento de Água (AA) e de 
Saneamento de Águas Residuais (SAR) – elaboração de cadastro.       
 
 

INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOURO DAS BIBLIOTECAS 
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 
• XII Edição da Feira do Livro de Sesimbra’2015 – relatório. 
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INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 
•  17.ª alteração às Grandes Opções do Plano e 17.ª ao Orçamento de 2015. 
• Do Departamento de Gestão Financeira a dar conta da listagem dos pagamentos 

efetuados durante o 1.º semestre de 2015. 
 

 
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.  
 
 



 1 

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA PELOURO DE GESTÃO 
URBANÍSTICA – ZONA ORIENTAL  

(Por delegação de Executivo) 

 

 

Reunião de 04 de Novembro de 2015 
 
de 15 de Outubro de 2015 
 
Processo n.º 72/85 – Silvia Ribeiro Neto Gonçalves e Outros – Legalização de moradia – 
Conde 1, lote 2.160 – valor da licença 11.489,56 € – *STP 229,58 m2 – Deferido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STP = Superfície Total de Pavimento 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DO PELOURO DE 
GESTÃO URBANÍSTICA DA ZONA ORIENTAL, RELATIVOS À 

CONSTITUIÇÃO DE PROPRIEDADE HORIZONTAL 
 

                                      (Por Subdelegação do Presidente) 
 
 
 
Reunião de 04 de Novembro de 2015  
 
Processo n.º 33/15 – Abralusa-Empreendimentos Imobiliários, Ld.ª – lote 587 – Boa Água 
1 – Deferido. (29/05/2015) 
 
Processo n.º 62/95 – Consulteam-Consultores de Gestão, Ld.ª e Outros – lote 67 – Cova 
dos Vidros – Deferido. (13/08/2015) 
 
Processo n.º 74/15 – José Batista Carpinteiro – lote 1.468 – Pinhal General – Deferido. 
(17/09/2015) 
 
Processo n.º 13/15 – Prata de Matos, Ld.ª – lote 410 – Conde 2 – Deferido. (22/10/2015) 
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