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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2016 

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

efetuados entre 01 e 20 de Janeiro de 2016 – aprovação – ratificação (Vereador)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

2. Reparação do relvado do Estádio Municipal Vila Amália – aumento temporário de fundos 
disponíveis – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

3. Serviços de segurança e vigilância no Museu Marítimo de Sesimbra e Fortaleza de 
Santiago 2016/2017 – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

4. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do concelho 
de Sesimbra – Lagoa de Albufeira 2.ª fase – interceptor Norte e da Sachola e Avenidas 
do Casalão, do Alcaide, dos Pinheiros e das Acácias – vistoria para efeitos de liberação 
de caução – marcação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. Levantamento e ensaio de desenvolvimento na captação JK14, no recinto da central da 
Apostiça – aquisição de serviços – ajuste direto – emissão de parecer  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Emitido parecer favorável. 
 
 
 

6. Dinamização do espaço interpretativo da Lagoa Pequena – Lagoa de Albufeira – 
protocolo celebrado entre esta Câmara Municipal e a Sociedade Portuguesa para o 
Estudo das Aves – n.º 1 da claúsula 3.ª – alteração – aprovação – ratificação (Presidente) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

7. AUGI 45 das Fontainhas – fracionamento – retificação da deliberação de 20.Janeiro.2016 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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EXPEDIENTE 
 
A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondência: 

1. Ofício do Tribunal de Contas a informar que a Exm.ª Senhora Procuradora-Geral Adjunta 
proferiu despacho final de arquivamento no processo de Auditoria a este Município 
levado a cabo pela Inspeção Geral de Finanças (Proc. IGF n.º 2012/182/A3/1264 – Inf. 
IGF n.º 2195/2014), em 18 de Janeiro de 2016. 

 
 
2. Ofício da Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, SA a informar que a primeira 

ação de “Desmantelamento e remoção de embarcações abandonadas no Porto de 
Sesimbra” terá lugar em meados do corrente mês. 

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

a remeter o Comunicado de Imprensa relativo à assinatura do contrato que permitirá 
mobilizar cerca de 3,5 milhões de euros para a concretização da Estratégia de 
Desenvolvimento Local que preconizou para o DLBC Rural da Península de Setúbal. 

 
 
4. Email da Área Metropolitana de Lisboa a remeter, na sequência da “Tomada de Posição 

da AML sobre as críticas no setor educativo”, a resposta de Sua Excelência o Senhor 
Ministro da Educação. 

 
 
5. Email também da Área Metropolitana de Lisboa a enviar a informação n.º 30/AML/2016, a 

respeito de “Esclarecimentos acerca de algumas questões relacionadas com o Regime 
Jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros e com o Protocolo/Contrato 
Interadministrativo a estabelecer entre a AML e os Municípios.  

 
 
6. Email ainda da Área Metropolitana de Lisboa a enviar a documentação respeitante à 

Ordem de Trabalhos, da reunião do Conselho Metropolitano, a realizar no dia 04 do 
corrente, pelas 11,30 horas, nas instalações da Área Metropolitana, instaladas no Edifício 
Mascarenhas, na Rua Cruz de Santa Apolónia, n.ºs 23, 25 e 25 A, para apreciação dos 
seguintes assuntos: 1. Proposta n.º 20/CEM/2016 – aprovação da minuta do Protocolo de 
delegação de competências dos Municípios na Área Metropolitana de Lisboa, relativas ao 
Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, aprovado pela Lei n.º 
52/2015, de 9 de Junho; 2. Proposta n.º 22/CEML/2016 – Aprovação da 1.ª Alteração ao 
Orçamento de 2016.   

 
 
7. Email da Área Metropolitana de Lisboa a enviar cópia do ofício n.º 0052/2016, de 20 de 

Janeiro, acompanhado do ofício que enviou aos TST, SA, onde dá conta aos TST que 
deve proceder ao carregamento dos competentes dados no Sistema de Informação de 
Gestão de Carregamentos, uma vez que faltam poucos dias do final do prazo dado pela 
AML para os operadores o poderem fazer.  
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8. Email da Câmara Municipal do Seixal a enviar o teor das suas tomadas de posição uma 
“Pela Construção do Hospital no Seixal” e outra a “Favor da Saúde Ambiental do 
Concelho”, aprovadas na sua reunião realizada no dia 14 de Janeiro de 2016.  

 
 
9. Email da Assembleia Municipal do Seixal a enviar o teor da sua tomada de posição 

subordinada ao tema “Pela Concretização da Construção do Hospital no Seixal”, 
aprovada na reunião plenária realizada no dia 28 de Dezembro de 2015.  
 

 
10. Ofício da Agência Portuguesa do Ambiente a informar que, na sequência do ofício a si 

enviado pela Secretaria Geral do Ministério do Ambiente n.º EOOO63, de 04 de Janeiro 
de 2016, foi exarado o despacho de Sua Excelência o Senhor Ministro do Ambiente, de 
24 de Dezembro de 2015, de autorização do pagamento da intenção respeitante ao 
projeto denominado “Abertura da Lagoa de Albufeira ao Oceano”. 
Aproveita a oportunidade para também informar que deverá o promotor submeter ao 
Fundo de Proteção de Recursos Hídricos, para aprovação, o projeto de intervenção 
selecionado para efeitos de obtenção de financiamento. 

 
  

11. Ofício da Direção-Geral da Política de Justiça a remeter o “Relatório sobre 
acompanhamento dos meios de resolução alternativa de litígios referente à satisfação 
dos utentes com julgados de paz, centros de arbitragem e mediação apoiados pelo 
Ministério da Justiça”.  

 
 

12. Email do Grupo Desportivo de Sesimbra a informar ter ficado apurado para disputar a 2.ª 
Fase/Fase Final do Campeonato Nacional da 3.ª Divisão de Voleibol de Séniores 
Femininos – Federação Portuguesa de Voleibol, bem como para disputar o Campeonato 
Nacional de Infantis Sub 13 de Hóquei em Patins – Federação de Patinagem de Portugal.  
 
 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

Foram apreciados os seguintes: 

1. Viabilidade de operação de loteamento – pedido de informação prévia – informação 
favorável – Mata de Sesimbra Zona Sul – Greenwoods Ecoresorts-Empreendimentos 
Imobiliários, SA – confirmação da deliberação de 18.Fevereiro.2015 – emissão de 
certidão 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, tendo os Vereadores Dr. Américo 
Gegaloto e Dr.ª Cláudia Mata prestado a declaração de voto já produzida na reunião 
camarária realizada no dia 18 de Fevereiro de 2015. 
 
 
 
 

2. Destaque – Almoinha – Helena Maria Salgado e Maria Margarida Salgado 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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3. Operações de loteamento – loteamento urbano – Rua dos Campos – Fetais – aprovação 
do projeto das obras de urbanização – condições do alvará – António Silva  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

PESSOAL 
 

1. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Eng.º Fernando 
Pascoal Martins – emissão de parecer  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

2. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Eng.º José 
Gomes Patrão – emissão de parecer 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 

1. Saneamento da Freguesia do Castelo – rede de coletores (sistema em baixa) Fonte 
Esquerda, Assenta e Sentrão – revisão de preços final – aprovação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

2. Mercado Municipal de Sesimbra – requalificação – receção provisória parcial   
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
 

3. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 01 e 20 de Janeiro de 2016 – aprovação – ratificação (Vereador)  
Deliberação: Assunto apreciado ao abrigo do n.º 2 do art.º 50.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de Setembro.  
 
 
 

4. Aquisição de chapas para a cobertura do Pavilhão Municipal de Sampaio – aumento 
temporário de fundos disponíveis – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. Fornecimento para beneficiação dos órgãos do sistema de controlo e redimensionamento 
do controlo de potência na captação PS4 e fornecimento da instrumentação de medida e 
controlo da captação PS4 na Quinta do Conde – aumento temporário de fundos 
disponíveis – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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6. Iluminação da Praça da Califórnia, em Sesimbra – fornecimento – aumento temporário de 
fundos disponíveis – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

8. Remodelação das infraestruturas elétricas e de telecomunicações do Mercado Municipal 
da Quinta do Conde – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

9. Sinalização horizontal em vias do concelho’2016 – aumento temporário de fundos 
disponíveis – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

10. AUGI 45 das Fontainhas – fracionamento – retificação da deliberação de 20.Janeiro.2016  
Deliberação: Assunto apreciado ao abrigo do n.º 2 do art.º 50.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de Setembro.  
 
 
 

11. Cabo Espichel e Cemitério da Aiana – venda ambulante – zona fixa – atribuição de 
lugares – reunião de 20.Janeiro.2016 – aditamento  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Sorteio manual a realizar no dia 22 de 
Fevereiro, pelas 15 horas, na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal.  
 
 
 

12. Gabinete Municipal de Juventude – desenvolvimento de atividades e projetos aquisição 
de serviços – 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, pelos motivos já invocados na declaração de voto produzida na 
reunião camarária realizada no dia 18 de Março de 2015. Emitido parecer favorável. 
 
 
 

13. Toponímia – reconhecimento da natureza pública do caminho sito em Fétais – Rua 
Almerinda Correia, que ocupa parcialmente o prédio descrito na CRP sob o n.º 6938, 
artigo 206 AA – integração no domínio público municipal – Casimiro Caliça de Oliveira  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

14. Toponímia – reconhecimento da natureza pública do caminho sito em Aldeia do Meco – 
Rua Praia do Moinho de Baixo, que ocupa parcialmente o prédio descrito na CRP sob o 
n.º 4718, sob o artigo 522 – integração no domínio público municipal – Helena Jacinto  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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15. Toponímia – reconhecimento da natureza pública do caminho sito em Fornos – Rua das 
Giestas, que ocupa parcialmente o prédio descrito na CRP sob o n.º 4444, artigo 7473 – 
integração no domínio público municipal – Julieta Caiado Marques  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

16. Valorização da Lagoa Pequena – Lagoa de Albufeira – celebração de protocolo de 
colaboração entre a Câmara Municipal de Sesimbra e o Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas – minuta – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

17. Associação de Desenvolvimento da Quinta do Conde – Futebol, Pilates e Karaté – 
contratação de técnicos – subsídio mensal   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
  
 
 

18. União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde – andebol – subsídio mensal   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

19. Grupo Desportivo de Alfarim – contratação de técnicos para formação – futebol, ginástica, 
patinagem e capoeira – subsídio mensal – número de técnicos – retificação da 
deliberação de 20.Janeiro.2016   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

20. Gestão e Desenvolvimento do CIPA-Centro de Inovação e Participação Associativa’2016 
– protocolo celebrado entre esta Câmara e o MGBOOS – subsídio eventual   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

21. Clube Naval de Sesimbra – Regatas Baía de Sesimbra’2016 – susbídio eventual    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

22. Clube Naval de Sesimbra – Campeonato Nacional de Kayak Mar – susbídio eventual    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

23. Carnaval’2016 – grupos e escolas de samba, cegadas e enterro do bacalhau – subsídios 
– retificação de deliberação de 20.Janeiro.2016 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

24. Agrupamento de Escolas Michel Giacometti – plataforma Matematik – ano letivo 
2015/2016 – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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25. Festival de Cinema Finisterra – 5.ª Edição – apoio logístico e subsídio eventual   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
A Câmara tomou conhecimento: 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 06 de Janeiro de 2016 (zona 1); de 13 

de Dezembro de 2015 e 26 de Janeiro de 2016 (zona 2) e de 23 de Dezembro de 2015 
(zonas 3 e 5). 

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 21 de Janeiro de 2016. 
 
 

 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 
A Câmara tomou conhecimento: 
• Do Gabinete Projetos, Gestão e Fiscalização de Obras a informar que a 30 de Outubro de 

2015 foi autorizada a liberação da caução progressiva correspondente a 30%, no valor de 
5.886,66 €, que corresponde ao valor da garantia contratual, respeitante à empreitada da 
obra de “Construção de acessos e estacionamento na Escola EB1/JI de Sampaio. 

• Do Gabinete de Turismo, Economia Local e Pescas/Turismo dando conta do relatório 
referente ao número de atendimentos do 4.º trimestre de 2015 no Posto de Turismo. 

• Do Gabinete de Turismo, Economia Local e Pescas/Turismo a enviar, na sequência dos 
inquéritos realizados na Vila de Sesimbra e Praia do Moinho de Baixo/Meco, o “Perfil do 
Turista que visitou Sesimbra’2015”. 

 
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOUROS DA AÇÃO SOCIAL E DA 
EDUCAÇÃO 
A Câmara tomou conhecimento:  
• Do Gabinete de Habitação e Ação Social dando conta do relatório relativo ao questionário 

de satisfação aplicado aos utentes do projeto “Sempre a Mexer para não Envelhecer”, no 
mês de Dezembro’2015. 

• Do Gabinete de Habitação e Ação Social dando conta dos seguintes relatórios de 
atividades, respeitantes ao 4.º trimestre’2015: um do Gabinete de Inserção Profissional-
GIP e outro do Centro de Apoio à Empregabilidade e Formação-CAEF, a funcionar no 
Espaço Cidadania da Quinta do Conde.  

• Da Divisão de Educação e Desporto a enviar o relatório do projeto “Kit do Mar“ 2014/2015.   

 
 

INFORMAÇÕES – VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
A Câmara tomou conhecimento: 
• 2.ª alteração ao Orçamento e 2.ª alteração às Grandes Opções do Plano de 2016. 
 
 
 
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.  

 
 


