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   REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2015 

Antes da Ordem do Dia a Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta do 
Vereador Senhor Eng.º Sérgio Manuel Nobre Marcelino,  por se encontrar presente 
na Conferência Energia, em Coimbra. 

Ainda antes da Ordem do Dia, por proposta do Senhor Presidente, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, manter um minuto de silêncio pelas vítimas do 
atentado ocorrido em Paris, no passado dia 13 do corrente. 

ORDEM DO DIA 
 
 

ASSUNTOS APRECIADOS AO ABRIGO DO N.º 2 DO ART.º 50.º DA LEI N.º 75/2013, 
DE 12 DE SETEMBRO 
 
1. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 03/06 – 

Caminho Branco – Venda Nova – área dos lotes – retificação da deliberação de 
22.Julho.2015 – ACM Sousa, SA    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
2. Remodelação das infraestruturas elétricas e de telecomunicações do Mercado 

Municipal da Quinta do Conde para instalação do Balcão Único de Serviços – 
aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

3. Construção de Balcão Único de Serviços para a Quinta do Conde – aumento 
temporário de fundos disponíveis – aprovação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
  

4. Reparação de caixa de velocidades da viatura de limpeza de fossas com a matrícula 
07-AZ-82 – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

5. Torque, Kit de vedantes e aplicação na máquina retroescavadora dom a matrícula 
95-MN-78 – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
6. Reparação de passeios na Rua Cidade de Aveiro e Rua Cidade de Santarém na 

Quinta do Conde – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
7. Aquisição de instrumentos musicais (percussão) destinados à “Orquestra Geração” – 

aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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8. Festas em Honra de Nossa Senhora do Cabo Espichel – Comissão de Festas – 
subsídio eventual     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

9. Santos Populares’2015 – marchas e ornamentação de ruas – Rua dos Pescadores e 
Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB n.º 3 da Quinta do Conde – 
subsídios – retificação de parte da deliberação de 01.Julho.2015 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

10. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do 
Concelho de sesimbra – lote nascente 2.ª fase – zona A Vale da Abelheira – zona B 
Carrasqueira/Cotovia – auto de vistoria (defeitos em período de garantia) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

 
EXPEDIENTE 

A Câmara tomou conhecimento do: 

1. E-mail da Assembleia Municipal do Seixal a enviar o teor das Tomadas de Posição, 
aprovadas na sua 4.ª Sessão Extraordinária de 2015, realizada no dia 2 do corrente, 
subordinadas às seguintes epígrafes: “Abertura do ano letivo 2015/2016 – Os 
constrangimentos que se colocam à Escola Pública e que ameaçam o direito a uma 
Educação de qualidade”; “Assembleia Municipal do Seixal saúda voluntários que têm 
feito limpeza das margens da Baía do Seixal”; “Saudação a quatro cidadãos 
agraciados pelo Presidente da República” e “Vitória dos Trabalhadores e do Poder 
Local”.  
 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 03/06 – 

Caminho Branco – Venda Nova – área dos lotes – retificação da deliberação de 
22.Julho.2015 – ACM Sousa, SA    

     Deliberação: Assunto apreciado ao abrigo do n.º 2 do art.º 50.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de Setembro. 
 
 
 

PESSOAL 
 
1. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação –  Rui António 

de Oliveira Dias Pereira – emissão de parecer         
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Emitido parecer favorável. 
 
 
 

2. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Vanda 
Cristina Baêta Dias Pinto – emissão de parecer         
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Emitido parecer favorável. 
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. Recuperação da Casa do Bispo em Sesimbra – auto de vistoria (defeitos em período 

de garantia) – aprovação – ratificação (Presidente)         
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

2. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 15 de Outubro e 04 de Novembro de 2015 – aprovação – ratificação 
(Vereador)         
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

3. Regulamento Interno do Parque Municipal de Campismo Forte do Cavalo – tabela de 
preços’2016 – anexo II – alteração – aprovação         
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

4. Ex-inquilinos municipais – dívidas incobráveis – regularização de débitos – guias ou 
planos de débito – anulação – aprovação         
Deliberação: Não apreciado. 
 
 

5. Atividade pecuária/exploração agrícola – Facho de Santana – pedido de 
regularização da exploração – reconhecimento de interesse público municipal – Gil 
António Bravo Filipe da Silva – envio à Assembleia Municipal  
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, enviar o assunto à Assembleia 
Municipal para os devidos efeitos. 
 
 

6. Atividade pecuária/exploração agrícola – Azoia – pedido de regularização da 
exploração – reconhecimento de interesse público municipal – Jorge Artur Santos 
Pinhal – envio à Assembleia Municipal 
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, enviar o assunto à Assembleia 
Municipal para os devidos efeitos. 
 
 

7. Atividade pecuária/exploração agrícola – Rua Cidade Goa – Caixas – pedido de 
regularização da exploração – reconhecimento de interesse público municipal – 
Paulo Manuel Gonçalves Almeida – envio à Assembleia Municipal  
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, enviar o assunto à Assembleia 
Municipal para os devidos efeitos. 
 
 

8. Atividade pecuária/exploração agrícola – Quinta da Queimada – Aiana de Cima – 
pedido de regularização do estabelecimento – reconhecimento de interesse público 
municipal – Sesinando Polido Marques – envio à Assembleia Municipal  
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, enviar o assunto à Assembleia 
Municipal para os devidos efeitos. 
 
 

9. Estabelecimento de rações – Zambujal –  pedido de regularização do 
estabelecimento  – reconhecimento de interesse público municipal –  Vitor Pereira, 
Ld.ª  – envio à Assembleia Municipal  
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, enviar o assunto à Assembleia 
Municipal para os devidos efeitos. 
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10. Indústria moagem de Sesimbra – Zambujal – pedido de regularização do 
estabelecimento/instalação – reconhecimento de interesse público municipal – 
Joaquim Paulo Cunha Pereira – envio à Assembleia Municipal  
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, enviar o assunto à Assembleia 
Municipal para os devidos efeitos. 
 
 
 

11. Instalação de centro de transformação de inertes – Herdade da Ribeira do Marchante 
– Quinta do Conde – pedido de regularização do estabelecimento – reconhecimento 
de interesse público municipal – Custódio António de Jesus Gaspar – envio à 
Assembleia Municipal  
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, enviar o assunto à Assembleia 
Municipal para os devidos efeitos. 
 
 
 

12. Estabelecimento industrial de vidro acrílico – Zambujal e Aiana de Cima – pedido de 
regularização do estabelecimento – reconhecimento de interesse público municipal – 
Dagol, Ld.ª – envio à Assembleia Municipal  
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, enviar o assunto à Assembleia 
Municipal para os devidos efeitos. 
 
 
 

13. Carpintaria e materiais de construção civil – EN 10 Km 21,2 – Quinta do Conde – 
pedido de regularização – reconhecimento de interesse público municipal – 
Francisco  Lopes & Filhos, Ld.ª – envio à Assembleia Municipal  
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, enviar o assunto à Assembleia 
Municipal para os devidos efeitos. 
 
 
 

14. Fornecimento de coberturas retráteis – Zambujal de Cima –  pedido de regularização 
do estabelecimento – reconhecimento de interesse público municipal – Nuti, Ld.ª – 
indeferimento –  envio à Assembleia Municipal 
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, com declaração de voto produzida 
pelos Vereadores Dr. Américo Gegaloto e Dr.ª Cláuida Mata, não enviar o 
assunto à Assembleia Municipal. 
 
 
 

15. Fabrico de comboios turísticos – Rua do Pinheiro da Maçã – Maçã –  pedido de 
regularização do estabelecimento – reconhecimento de interesse público municipal – 
Deltrain, SA – envio à Assembleia Municipal 
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, enviar o assunto à Assembleia 
Municipal para os devidos efeitos. 
 
 
 

16. “Sempre a Mexer para não Envelhecer” – época 2015/2016 – coletividades – 
manutenção e limpeza de espaços – Outubro, Novembro e Dezembro’2015 – 
subsídios mensais      

     Deliberação: Não apreciado. 
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17. Clubes e Associações com atividade desportiva regular – subsídios mensais – 

prorrogação até ao mês de Novembro’2015       
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

18. Associação Cultural e Desportiva da Cotovia – contratação de técnico – hip hop –  
subsídio mensal      

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

19. Grupo Desportivo  de Sesimbra – contratação de técnicos – badminton, futebol, 
hóquei em patins, natação e voleibol –  subsídio mensal      

     Deliberação: Não apreciado. 
 
 

20. Associação de Cultura e Recreio União Trabalhadora Zambujalense – contratação de 
técnicos – futebol – subsídio mensal      

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

21. Associação de Cultura e Recreio União Trabalhadora Zambujalense – construção de 
balneários – subsídio eventual      

     Deliberação: Não apreciado. 
 

 
22. Associação de Cultura e Recreio União Trabalhadora Zambujalense – aquisição de 

espelhos para a classe de dança – subsídio eventual       
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

23. Associação de Cultura e Recreio União Trabalhadora Zambujalense – aquisição de 
um par de balizas de futebol de 7 – subsídio eventual       

     Deliberação: Não apreciado. 
 
 

24. Associação de Beneficência Amizade e Solidariedade – apoio ao transporte de 
recolha de alimentos – subsídio eventual       

     Deliberação: Não apreciado. 
 
 

25. Grupo Desportivo e Cultural do Casal do Sapo – evento solidário – subsídio eventual       
     Deliberação: Não apreciado. 

 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
A Câmara tomou conhecimento: 

 Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 28 de Outubro e 06 de Novembro de 
2015 (zona 1); de 09 e 10 de Novembro de 2015 (zona 2); de 09 de Novembro de 
2015 (zona 3 e 5) e de 19 a 27 de Outubro de 2015 (zona 5). 
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INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 
A Câmara tomou conhecimento: 

 Do Gabinete de Turismo, Economia Local e Pescas/Pescas e Ruralidade – 3.ª mostra 
da maçã camoesa ou férrea da Azoia – relatório. 

 Do Diretor do Departamento de Finanças e Património dando conta, no âmbito do 
acompanhamento do PAEL, do relatório da avaliação do Município respeitante aos 
três primeiros trimestres do corrente ano. 

 Do Diretor do Departamento de Finanças e Património dando conta do relatório do 
Revisor Oficial de Contas (ROC) respeitante à auditoria do primeiro semestre. 
 
 

INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
A Câmara tomou conhecimento:  
  18.ª alteração às Grandes Opções do Plano e 18.ª ao Orçamento de 2015. 
 Relação das despesas efetuadas pelos diversos serviços com o fundo de maneio 

durante o mês de Outubro´2015. 
 
 

INFORMAÇÕES DA VEREADORA DO PELOURO DA SAÚDE  
A Câmara tomou conhecimento:  
  Do Gabinete de Habitação e Ação Social – dando conta da elaboração de um “Guia 

de Recursos de Saúde e Deficiências” no âmbito do Diagnóstico Social deste 
Concelho.  

 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DA PROTEÇÃO CIVIL 
A Câmara tomou conhecimento:  
  Do Gabinete Municipal de Ambiente e Sustentabilidade – dando conta do relatório 

geral do projeto da receção das Bandeiras “Eco Escolas” (Escola EBI da Boa Água, 
Escola EB 2,3 Navegador Rodrigues Soromenho, Escola Básica do Castelo. Escola 
Secundária de Sampaio e Jardim de Infância do Pinhal do General), realizada no dia 
14 de Outubro de 2015, em Torres Vedras. 

 
 
 
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.  
 
 


