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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2015 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta da Vice-Presidente 
Senhora Dr.ª Felícia Maria Cavaleiro da Costa, por se encontrar de férias. 

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. Constituição de fundos permanentes’2016 – aprovação   

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
2. Obras novas – construção de edifício de habitação, anexo, piscina e muro – 

arquitetura – Avenida dos Pinheiros/Rua dos Sobreiros – Lagoa de Albufeira – 
Anabela Alves  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

3. Parque Municipal de Campismo Forte do Cavalo – regulamento interno – (períodos e 
horários de funcionamento e tabela de preços/descontos) – alteração de parte da 
deliberação de 07.Dezembro.2011    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. O parque está aberto às atividades de 
campismo e caravanismo de 01 de Fevereiro a 05 de Janeiro, devendo todo o 
material ser removido pelos utentes até às 22 horas do dia de encerramento; 
Tabela de preços – descontos: época baixa – 30% - aplicável aos números de 
01 a 14, nos meses de Outubro a Maio. 
 

 
4. Parque Municipal de Campismo Forte do Cavalo – arrematação ao direito à 

ocupação do snack-bar e minimercado – cessão de exploração – hasta pública – 
comissão – nomeação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
EXPEDIENTE 

A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondência: 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por maioria, 
aprovar as “Grandes Opções do Plano (PPI e AMR’S) e Orçamento’2016 – Mapa de 
Pessoal”, na sua sessão ordinária realizada no dia 11 de Dezembro. 

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

unanimidade, aprovar o projeto da 2.ª Edição “Promoção da Cidadania Entre os 
Jovens/Jovem Ativo – Saber, Agir Para…Intervir”, na sua sessão ordinária realizada 
no dia 11 de Dezembro. 
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3. E-mail do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar o Projeto de 
Resolução, entregue na Assembleia da República, pela Deputada Paula Santos 
sobre a “Construção Urgente da Escola Secundária na Quinta do Conde, concelho 
de Sesimbra, Distrito de Setúbal”. 

 
 
4. E-mail da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas a congratular-se com o 

facto deste Município e dos Municípios do Montijo e de Sines, mostrarem ter uma 
visão de futuro para os seus Concelhos, desagravando fiscalmente as famílias com 
filhos a cargo e introduzindo um factor de equidade e justiça no Imposto Municipal 
sobre Imóveis, de acordo com os dados obtidos através do INE para o Distrito de 
Setúbal, constantes do mesmo.  
 
 

5. E-mail da Sociedade Musical Sesimbrense a informar que, na sequência do pedido 
de demissão do Vice-Presidente e do Tesoureiro da Direção da coletividade, por 
motivos de saúde e profissionais, foram eleitos, na sua Assembleia Geral realizada 
no dia 28 de Novembro, para os cargos em causa, respetivamente, os sócios Senhor 
Artur da Cunha Borges e a Senhora D. Carina e Castro de Sousa. 
 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Viabilidade de construção de aldeamento turístico – pedido de informação prévia – 

informação favorável – Casal dos Cardosos – Aldeia do Meco – Turimeco, SA    
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade, com declaração de voto dos 

Vereadores Dr. Américo Gegaloto e Dr.ª Cláudia Mata. 
 
 

2. Destaque e cedência da área de 432 m2 destinada a integrar o domínio público 
municipal – Caixas – Octávio Patricio e Ana Reyes    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
3. AUGI de Iniciativa Municipal sem o Apoio da Administração Conjunta 45, 45 A, 45 B, 

45 C, 45 D e 45 E das Fontainhas – Quinta do Conde – delimitação – aprovação    
     Deliberação: Não apreciado. 

 
 

4. AUGI 10 da Lagoa de Albufeira – receção provisória parcial – rede de esgotos 
domésticos e pluviais – Comissão de Administração da AUGI 10     

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

5. AUGI 23 da Lagoa de Albufeira – proposta de loteamento – requerimentos – relatório 
de análise – aprovação     

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

6. AUGI 41 do Casal do Sapo – Quinta do Conde – proposta de loteamento – 
requerimentos – relatório de análise – aprovação  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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7. AUGI 65 da Lagoa de Albufeira – proposta de loteamento –  requerimentos – 
relatório de análise – aprovação     

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. Mercado Municipal de Sesimbra – requalificação – receção parcial do piso térreo, 

parte sul  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

2. 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 e zona F Quintola da Maçã – vistoria para 
efeitos de liberação da caução – aprovação    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
3. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do 

concelho de Sesimbra – lote nascente – 2.ª fase – sistema Fétais/Fornos – vistoria 
para efeitos de liberação da caução – aprovação – ratificação (Presidente)   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

4. Requalificação Urbana do Núcleo Antigo da Vila de Sesimbra – reconversão 
urbanística – zona central – vistoria para efeitos de liberação da caução – aprovação 
– ratificação (Presidente)   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

5. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 02 a 13 de Novembro de 2015 – aprovação          

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

6. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 16 a 30 de Novembro de 2015 – aprovação          

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
7. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 

efetuados entre 19 de Novembro e 02 de Dezembro de 2015 – aprovação – 
ratificação (Vereador)         

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

8. Aquisição de ecrãs e sistema de reprodução de filmes – aumento temporário de 
fundos disponíveis – aprovação         

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

9. Aquisição de sinais verticais para o concelho de Sesimbra – aumento temporário de 
fundos disponíveis – aprovação   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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10. Aquisição de viatura ligeira de caixa aberta para o serviço da Divisão de Águas e 
Saneamento – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação         

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

11. Reparação de autocarro de 44 lugares com a matrícula 20-CE-62 – aumento 
temporário de fundos disponíveis – aprovação         

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

12. Serviço de recolha de envolventes junto aos contentores de lixo, efetuada entre 30 
de Novembro e 18 de Dezembro, com utilização de viatura com grua e grifo, 
incluindo um motorista – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação         

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

13. Serviço de retroescavadora com lança extensiva e de carrinha ligeira de mercadorias 
para execução de ramais domiciliários na Freguesia do Castelo – aumento 
temporário de fundos disponíveis – aprovação         

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

14. Tabela de taxas municipais’2016 –  aprovação         
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

15. Utilização das instalações desportivas municipais – tabela de taxas – manutenção – 
aprovação         

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

16. Opções participadas’2016 – procedimento e calendarização – aprovação          
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade, com declaração de voto dos 

Vereadores Dr. Américo Gegaloto e Dr.ª Cláudia Mata. 
 
 

17. Tabela tarifária dos serviços urbanos’2016 – manutenção – aprovação           
    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

18. Realização de 3 espetáculos, no âmbito dos concertos de Inverno’2016 – aquisição 
de serviços – emissão de parecer         

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

19. Passagem de Ano 2015/2016 – alargamento dos limites de horário de funcionamento 
dos estabelecimentos comerciais do concelho de Sesimbra – autorização          

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

20. Passagem de Ano 2015/2016 – proibição de venda ambulante           
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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21. Abastecimento de água e recolha de águas residuais – celebração de contrato 
especial com a APSS, SA – minuta – aprovação          

     Deliberação: Não apreciado. 
 
 

22. Promoção e Desenvolvimento de Atividades nas Áreas do Turismo, Restauração, 
Hotelaria e Artesanato – celebração de protocolo de parceria entre a Câmara 
Municipal de Sesimbra e a PartnerHotel, Ld.ª (Delegação de Corroios) – minuta – 
aprovação          

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

23. Toponímia – reconhecimento da natureza pública do caminho sito em Zambujal de 
Cima , descrito na CRP sob o n.º 114, Secção V – Ana Margarete Braz         

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
24. Época balnear’2016 – definição – aprovação           

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 

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

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

26. Associação Cultural e Desportiva da Cotovia – atletismo, hip-hop, karaté e 
taekwondo – subsídio mensal – revogação das deliberações anteriores        

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

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

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

28. Associação Dojo Ko Tora Nin – aquisição de tapetes de prática desportiva – subsídio 
eventual       

     Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 18 e 26 de Novembro de 2015 (zona 

1) e de 03 de Dezembro de 2015 (zona 2). 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 26 de Novembro de 2015 e de 03 de 

Dezembro de 2015. 
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INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 
• Do Projeto Municipal da Mata de Sesimbra a dar conhecimento do ofício da Comissão 

de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo no qual dá conta que, 
relativamente ao “Projeto de Infraestruturas Gerais do Empreendimento Turístico da 
Mata de Sesimbra Sul”, enviado pela Greenwoods, SA, para efeitos de “Decisão sobre 
a Conformidade Ambiental”, foi demonstrado o cumprimento das condições a cumprir 
previamente à emissão da licença de autorização do projeto, conforme decisão 
tomada em 23.Dezembro.2014. 
 
 

INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOURO DO DESPORTO 
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 
• Da Divisão de Educação e Desporto/Desporto dando conta do relatório do 

exercício’2014 e do plano de atividades e orçamento’2016 do Grupo Desportivo de 
Sesimbra. 

• Da Divisão de Educação e Desporto/Desporto dando conta do relatório das atividades 
desenvolvidas no Pavilhão Municipal de Sampaio, na época desportiva 2014/2015. 

• Da Divisão de Educação e Desporto/Desporto dando conta do relatório do projeto 
Férias Jovem’2015, que decorreu entre 01 e 31 de Julho, cujo tema foi o “Mar”. 

 
 
 

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.  
 


