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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2016 

ORDEM DO DIA 
 
 
ASSUNTO APRECIADO AO ABRIGO DO N.º 2 DO ART.º 50.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 
DE SETEMBRO 
 
 
1. Carnaval’2016 – delimitação de espaços para o exercício de venda ambulante durante e 

no local do evento – composição da comissão – nomeação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
EXPEDIENTE 

A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondência: 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua sessão ordinária 
realizada no dia 11 de Dezembro de 2015, deliberado, por unanimidade, por proposta da 
Comissão de Líderes dos Grupos Municipais, aprovar o projeto da 13.ª Assembleia 
Municipal de Jovens/9.º Concurso “As Cores da Cidadania”. 

 
2. Email da ADREPES-Associação de Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal 

a informar que receberam no dia 01/12/2015 resposta ao contraditório apresentado no 
âmbito da candidatura n.º DLBC-99-2015-02-065, referente ao DLBC URBANO, e uma 
vez que no seu entendimento essa decisão final ao contraditório apresentado, continua a 
padecer de inúmeras falhas e vícios, foi apresentado no dia 22 de Dezembro recurso 
hierárquico junto de Sua Excelência o Senhor Ministro do Planeamento e das 
Infraestruturas ficando o processo referente à nossa candidatura ao DLBC URBANO 
suspenso até à prolação de uma decisão final.  

 
3. Email do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar o teor da Pergunta 

ao Governo sobre o Despacho 8946-A/2015 e o benefício ilegítimo de 20 milhões de 
euros aos grupos Barraqueiro e Arriva. 

 
4. Email também do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a informar que 

reapresentou a sua proposta de reposição integral dos salários dos trabalhadores da 
Administração Pública, bem como, o envio da sua Declaração de Voto, na sequência da 
votação do Projeto de Lei “Extinção das reduções remuneratórias na administração 
pública”, na sessão plenária de 18 de Dezembro de 2015, e da proposta de alteração por 
si apresentada a este Projeto de Lei que propunham a extinção das reduções 
remuneratórias a partir de 01 de Janeiro de 2016. 

 
5. Email ainda do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar o teor da 

Carta dos seus deputados do Distrito de Setúbal dirigida às entidades do Distrito. 
 
 
6. Email do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar o seu Projeto de 

Resolução sobre a “Construção urgente do Hospital no Concelho do Seixal”. 
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7. Email do Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente a informar que a candidatura 
que será submetida no aviso POSEUR, aberto relativamente à dragagem da Lagoa de 
Albufeira, consiste na formatação do projeto de execução, no mesmo descrita, e que 
relativamente ao projeto de abertura da Lagoa submetido ao FPRH se encontra ainda 
para aprovação pelo respetivo Ministério. 

 
8. Ofício da Cáritas Diocesana de Setúbal a enviar o Relatório de Atividades de 2014. 
 
9. Ofício da Comissão Sindical das Autarquias do Concelho de Sesimbra a enviar a lista dos 

novos eleitos para o quadriénio 2015/2019. 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
expressar aos novos eleitos da Comissão Sindical das Autarquias do Concelho de 
Sesimbra agora eleitos e, através destes, a todos os seus associados, os votos de 
bons resultados nas iniciativas a realizar no âmbito da sua área de intervenção. 
Mais deliberou disponibilizar-se para todo o diálogo e colaboração do Município na 
concretização dos seus projetos.  
 

10. Ofício da Comissão Organizadora da Feira Festa da Quinta do Conde a enviar a lista dos 
novos corpos gerentes eleitos para o biénio 2016/2017. 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
expressar aos novos corpos gerentes da Comissão Organizadora da Feira Festa da 
Quinta do Conde agora eleitos e, através destes, a todos os seus associados, os 
votos de bons resultados nas iniciativas a realizar no âmbito da sua área de 
intervenção.   
Mais deliberou disponibilizar-se para todo o diálogo e colaboração do Município na 
concretização dos seus projetos. 

 
11. Ofício do Clube Português de Caravanismo a enviar a lista dos novos órgãos sociais para 

o triénio 2016/2018. 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
expressar aos novos órgãos sociais agora eleitos e, através destes, a todos os 
seus associados, os votos de bons resultados nas iniciativas a realizar no âmbito 
da sua área de intervenção.   
Mais deliberou disponibilizar-se para todo o diálogo e colaboração do Município na 
concretização dos seus projetos. 

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

informação favorável – Aiana de Baixo – Herdeiros de António José Pires Duarte Pina  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, com declaração de voto dos Vereadores 
Dr. Américo Gegaloto e Dr.ª Cláudia Mata. 
 
 
 

PESSOAL 
 

1. Orçamentação de despesas com Pessoal’2016 – recrutamento – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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2. Serviços Jurídicos – contrato de prestação de serviços em regime de avença – emissão 
de parecer  
Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente, da 
Vice-Presidente e dos Vereadores Dr. José Polido, Eng.º Sérgio Marcelino e 
Francisco Luís e com a abstenção dos Vereadores Dr. Américo Gegaloto e Dr.ª 
Cláudia Mata, que produziram declaração de voto. 
 
 

3. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Dr. Jonas Manuel 
da Encarnação Alves Baptista Cardoso – emissão de parecer    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 

1. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do concelho 
de Sesimbra – lote nascente – 2.ª fase – sistema Fetais/Fornos – auto de vistoria – 
aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

2. Contratação de empréstimo a curto prazo até ao montante de 2 milhões de euros – 
consulta às instituições bancárias   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

3. Contratação de empréstimo a curto prazo até ao montante de 2 milhões de euros – 
análise de propostas e elaboração de relatório – nomeação do júri – aprovação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

4. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 03 e 16 de Dezembro de 2015 – aprovação – ratificação (Vereador)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

5. Programa Operacional Inclusão Social e Emprego – candidatura – submissão – 
ratificação (Presidente) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

6. Maquinista para motoniveladora para a manutenção e conservação de estradas e 
caminhos no concelho de Sesimbra – aquisição de serviços – emissão de parecer  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

7. Parque habitacional municipal – contrato de arrendamento – resolução – fogo sito na Boa 
Água – Quinta do Conde – Rua João XXIII, n.º 714F, 2.º dt.º – Sónia Pereira    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

8. Apoio à formação – poda e enxertia na fruticultura – celebração de acordo de 
colaboração entre a Câmara Municipal de Sesimbra e o Centro de Formação Profissional 
para o Artesanato (CEARTE) – minuta – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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9. 32.ª Edição do Corta Mato Concelhio – normas de participação – orçamento – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

10. Festejos Natalícios 2015/2016 – diversas entidades – subsídios 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 10 e 17 de Dezembro de 2015.  
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 
• Relatório mensal de atividades – Novembro’2015 – Gabinete de Turismo, Economia Local 

e Pescas. 
• Gabinete de Estudos e Candidaturas – a informar no que respeita à metodologia de 

acompanhamento aos PEDU dos municípios estão em sede de análise por parte do PORL 
2020, como da DGT, indicando também os pontos a serem satisfeitos para efeitos de 
operacionalização dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano (PEDUS) e que já 
se encontra informalmente registado. 

 
 

INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOUROS DA CULTURA, BIBLIOTECAS E 
AÇÃO SOCIAL 
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 
• Relatório de Projeto – Comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, 

realizado nos dias 28 de novembro e 3 de Dezembro – Gabinete de Habitação e Ação 
Social. 

• Relatório do Projeto “Bibliotecas de Praias e Jardim” – Verão’2015, realizado entre 30 de 
Junho e 1 de Setembro de 2015, no âmbito de Promoção do Livro e da Leitura – Divisão 
de Cultura e Bibliotecas. 

 
 
INFORMAÇÕES – VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 
• 21.ª alteração ao Orçamento e 21.ª alteração às Grandes Opções do Plano de 2015. 
• 22.ª alteração ao Orçamento e 22.ª alteração às Grandes Opções do Plano de 2015. 
• Relação das despesas efetuadas com o fundo de maneio, durante o mês de 

Novembro’2015. 
 
 
INFORMAÇÕES – VEREADOR DO PELOURO DA INFORMÁTICA  
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 
• Relatório do projeto de atualização tecnológica das ligações Wireless implementadas no 

âmbito do Projeto Rede Camarária em Banda Larga - Setúbal Península Digital – Gabinete 
de Tecnologias e Sistemas de Informação. 

 
 
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.  
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