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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014 

ORDEM DO DIA 
 

ASSUNTO APRECIADO AO ABRIGO DO N.º 2 DO ART. 50.º D A LEI N.º 75/2013, 
DE 12 DE SETEMBRO 

 
1. Lançamento da derrama sobre a coleta do IRC’2014, a cobrar em 2015 – envio à 

Assembleia Municipal  
Deliberação: A proposta subscrita pelo Vereador do Pelouro de Ad ministração 
e Finanças foi  aprovada, por maioria, com os votos a favor do Senh or 
Presidente, da Vice-Presidente e dos Vereadores Dr.  José Polido, Eng.º Sérgio 
Marcelino e do Vereador Francisco Luís e com os vot os contra do Vereador 
Dr. Américo Gegaloto e da Vereadora Dr.ª Cláudia Ma ta, que produziram 
declaração de voto. 
A proposta alternativa apresentada pelo Vereador Dr . Américo Gegaloto e pela 
Vereadora Dr.ª Cláudia Mata foi reprovada, com os v otos contra do Senhor 
Presidente, da Vice-Presidente e dos Vereadores Dr.  José Polido, Eng.º Sérgio 
Marcelino e do Vereador Francisco Luís e com os vot os a favor do Vereador 
Dr. Américo Gegaloto e da Vereadora Dr.ª Cláudia Ma ta. 
 

 
EXPEDIENTE 

A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondê ncia: 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
unanimidade, aprovar o “Regulamento Municipal de Apoio Financeiro ao 
Associativismo Desportivo”, com a alteração no mesmo constante, na sua 2.ª 
reunião da sessão ordinária de Setembro, realizada no dia 06 de Outubro. 

 
 
2. Ofício também Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter a declaração de voto 

emitida pelo Grupo Municipal da CDU, respeitante ao “Regulamento Municipal de 
Apoio Financeiro ao Associativismo Desportivo”, aprovado, por unanimidade, na 
sua 2.ª reunião da sessão ordinária de Setembro, realizada no dia 06 de Outubro. 

 
 

3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
maioria, autorizar a abertura do procedimento aquisitivo para a “Contratação de 
contratos de seguro’2015”, na sua 2.ª reunião da sessão ordinária de Setembro, 
realizada no dia 06 de Outubro. 
 
 

4. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter as declarações de voto, 
emitidas pelos Grupos Municipais do PS, PPD/PSD-CDS-PP e MSU respeitante à 
abertura do procedimento aquisitivo para a “Contratação de contratos de 
seguro’2015”, na sua 2.ª reunião da sessão ordinária de Setembro, realizada no dia 
06 de Outubro. 
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5. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter a declaração de 
voto, emitida pelo Grupo Municipal do PPD/PSD-CDS-PP respeitante à nomeação 
da firma “Lino Correia, SROC, Unipessoal, Ld.ª”, para a prestação do serviço de 
certificação/auditoria das contas desta Câmara Municipal para os anos 2014, 2015 
e 2016, na sua 2.ª reunião da sessão ordinária de Setembro, realizada no dia 06 de 
Outubro. 

 
 
6. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter tomado conhecimento 

da nova versão do “Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções 
Conexas”, na sua 2.ª reunião da sessão ordinária de Setembro, realizada no dia 06 
de Outubro. 

 
 

7. Ofício da Assembleia de Freguesia de Santiago a informar ter deliberado, por 
unanimidade, autorizar a “1.ª Alteração do Acordo de Execução da Delegação de 
Competências na Junta de Freguesia e a Revogação e Celebração de Novos 
Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências entre a Câmara 
Municipal de Sesimbra e a Junta de Freguesia de Santiago”, na sua sessão 
extraordinária, realizada no dia 07 de Outubro. 
 

 
8. E-mail da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde a enviar o ofício que 

contém os documentos por si aprovados, em 24 de Setembro de 2014, no Período 
de Antes da Ordem do Dia” (Saudação “35.º Aniversário do SNS”); Moção “Rua 
Luís de Camões/Quinta do Conde”; Saudação “Professores”) e a Declaração 
Política (“Por um Portugal com Futuro”).  

 
 

9. E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses a enviar a sua posição 
de discórdia e de rejeição, no que toca à subscrição do protocolo, a celebrar entre 
os Municípios e a Secretaria de Estado da Modernização Administrativa para a 
“Instalação de Espaços do Cidadão”.  

 
 

10. E-mail da Assembleia Municipal de Lisboa a enviar o teor das deliberações, por si 
tomadas nas sessões realizadas em 16 e 23 de Setembro’2014, constantes do 
mesmo.  

 
 

11. E-mail da Área Metropolitana de Lisboa a remeter o ofício n.º 453/2014, de 08 de 
Outubro que envia a ata n.º 6/CEML/2014, aprovada, por unanimidade, pela sua 
Comissão Executiva, no dia 07 do corrente. 

 
 

12. Ofício da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa a agradecer o apoio e 
a colaboração indispensável prestados pelo Município de Sesimbra que 
possibilitaram a entrega do prémio à região de Lisboa designado “Melhor Região de 
Turismo Nacional”, no dia 19 do mês findo, no Mosteiro de Alcobaça. 
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13. E-mail da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas a 
remeter o teor da sua proposta, subordinada ao tema “Orçamento de Estado’2015”, 
na qual defende a aprovação de um Plano Estratégico Nacional que “garanta o 
investimento produtivo e dinamize o mercado interno nacional, integrando neste o 
objectivo temático 3 dos Fundos Comunitários, que prevê uma verba de 6.200 
milhões de euros, cerca de 25% do total dos Fundos Comunitários, para as micro, 
pequenas e médias empresas, com critérios claros de acesso, eficientes e 
transparentes”. 

 
 

14. E-mail do Instituto Português do Mar e da Atmosfera dando conta que, por se 
verificar a ausência de abertura de concurso para a Candidatura denominada 
“Recifes Artificiais” por parte do PROMAR, submetem à consideração desta 
Câmara Municipal a anulação de proposta para o concurso em causa. 

 
 

15. E-mail da Câmara Municipal do Seixal a remeter o teor do ofício dirigido a Sua 
Excelência o Senhor Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia a 
respeito “Aplicação do Produto da Taxa de Gestão de Resíduos” e a solicitar 
informação sobre esta matéria. 

 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Legalização de construção de moradia, garagem e muro na AUGI 01 da Lagoa de 

Albufeira – Avenida da Lagoa, lote Projetado 58 – licenciamento – Olímpia Barata 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 

 
 
 
2. Operações de loteamento – loteamento urbano – AUGI 40 das Courelas da Brava – 

alteração de todas as peças – retificação da deliberação de 11.Junho.2014 – 
Comissão de Administração da AUGI 40 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 

 
 
 
 

3. Operações de loteamento – loteamento urbano – AUGI 40 A das Courelas da Brava 
– alteração de todas as peças – retificação da deliberação de 11.Junho.2014 – 
Comissão de Administração da AUGI 40 A 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 

 
 
 

4. DIVERSOS  
a) Comissão de Administração da AUGI 44 do Casal do Sapo – incumprimento por 

parte do proprietário Maria Deolinda Fernandes Cunha – parcelas 1.721, 1.723 e 
1.724 – Casal do Sapo – suspensão de infraestruturas em funcionamento  

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 

 
 
b) Comissão de Administração da AUGI 44 do Casal do Sapo – incumprimento por 

parte do proprietário José Joaquim Grave Casaca – parcela 1.104, lote 31 F – 
Casal do Sapo – suspensão de infraestruturas em funcionamento  

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
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c) Substituição de hipoteca por depósito em numerário – lote 116 – AUGI 9 da 
Lagoa de Albufeira – Bruno Chaves de Nascimento  

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 

 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
 
1. Recuperação das infraestruturas elétricas MT e BT da AUGI 24 da Ribeira do 

Marchante – relatório final – adjudicação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 

 
 
 
2. Saneamento da Freguesia do Castelo – rede de coletores do Zambujal – 3.ª fase – 

receção provisória total  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 

 
 
 

3. Reformulação da rede de coletores na Avenida dos Aliados – Boa Água 1 – Quinta 
do Conde – receção provisória parcial – receção provisória total 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 

 
 
 
4. Remodelação e ampliação da escola do EB1 da Aiana – receção definitiva  

Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 

 
 

5. Projeto de iluminação pública para o estacionamento do Bairro Infante D. Henrique 
– aquisição de serviços – celebração de contrato – emissão de parecer prévio 
favorável  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 

 
 
 

6. Lançamento da derrama sobre a coleta do IRC’2014, a cobrar em 2015 – envio à 
Assembleia Municipal  
Deliberação: Assunto apreciado ao abrigo do n.º 2 do artigo 50.º  da Lei n.º 
75/2013, de 12 de Setembro . 
 
 

 
7. Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares’2015 – fixação da taxa – 

envio à Assembleia Municipal  
Deliberação: A proposta subscrita pelo Vereador do Pelouro de Ad ministração 
e Finanças foi  aprovada, por maioria, com os votos a favor do Senh or 
Presidente, da Vice-Presidente e dos Vereadores Dr.  José Polido, Eng.º Sérgio 
Marcelino e do Vereador Francisco Luís e com os vot os contra do Vereador 
Dr. Américo Gegaloto e da Vereadora Dr.ª Cláudia Ma ta, que produziram 
declaração de voto. 
A proposta alternativa apresentada pelo Vereador Dr . Américo Gegaloto e pela 
Vereadora Dr.ª Cláudia Mata foi reprovada, com os v otos contra do Senhor 
Presidente, da Vice-Presidente e dos Vereadores Dr.  José Polido, Eng.º Sérgio 
Marcelino e do Vereador Francisco Luís e com os vot os a favor do Vereador 
Dr. Américo Gegaloto e da Vereadora Dr.ª Cláudia Ma ta. 
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8. Fornecimento de calçada miúda e grossa para passeios do concelho de Sesimbra – 
aumento temporário dos fundos disponíveis – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 

 
 
 

9. Locação de retroescavadora para o serviço de obras da Câmara Municipal – 
aumento temporário dos fundos disponíveis – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 

 
 
 

10. Certificação/Auditoria externa às Contas do Município de Sesimbra – 2014/2016 – 
aumento temporário dos fundos disponíveis – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 

 
 
 

11. Life Informação e Governância – Life Municípios Natura’2000 – candidatura – 
submissão – ratificação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 

 
 
 

12. Bolsa Local de Voluntariado – acordo de compromisso – minuta – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 

 
 
 

13. Educação pré-escolar – componente de apoio à família – prolongamento de horário 
nos estabelecimentos de ensino de educação pré-escolar da rede pública – 
celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra e o Agrupamento 
de Escolas da Boa Água, o Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde, os 
Agrupamento de Escolas Michel Giacometti e o Centro Comunitário da Quinta do 
Conde – minuta – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 

 
 
 

14. Mercado Municipal de Sesimbra – caducidade de ocupação das bancas n.º s 6 e 7, 
destinadas à venda de peixe – Adelaide Januário  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 

 
 
 
 

15. Sociedade Musical Sesimbrense – comemorações do 100.º aniversário – concertos 
da Banda da Armada e da Banda da Força Aérea – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 

 
 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 07 Outubro de 2014 (zona 2). 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 02 e 09 de Novembro de 2014. 
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INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Evolução do número de trabalhadores, da redução e da mobilidade da Autarquia – 

informação estatística e comparativa relativa ao 3.º trimestre’2014. 
• Relatório das visitas guiadas à Lota de Sesimbra, no âmbito do projecto “Sesimbra é 

Peixe”, realizadas no período de 05 de Agosto a 11 de Setembro de 2014. 
• Relatório das acções de Educação Ambiental’2014, desenvolvidas no âmbito do 

programa “Bandeira Azul da Europa”. 
• Portaria n.º 198-A/2014, de 02 de Outubro, que publica o Regulamento do Regime de 

Apoio à Cessação Temporária das Atividades de Pesca da Sardinha com recurso a 
artes de cerco (informação do GTELP n.º 17.709/2014). 

• Notícia publicada no jornal “Correio da Manhã”, no dia 25 de Setembro de 2014, 
acerca do “Relatório ERSAR sobre a qualidade da água para consumo humano em 
Portugal, em 2013”. 

• Lista dos Municípios com prazo médio de pagamento superior a 90 dias no final do 
2.º trimestre´2014, publicado em Diário da República n.º 38, I Série, de 22 de 
Fevereiro de 2014. 

• Lista do Sistema de Contas Integras das Empresas do Concelho de Sesimbra ‘2012, 
do Instituto Nacional de Estatística – Departamento de Estatísticas Económicas – 
Serviço de Estatísticas das Empresas. 

 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE ADMINISTRAÇÃO  E 
FINANÇAS 
• Relação das despesas efetuadas com o fundo de maneio, durante o mês de 

Setembro’2014. 
• 18.ª alteração ao orçamento’2014 e 16.ª alteração às grandes opções do plano’2014. 
 
 
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. 
 


