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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2014 

ORDEM DO DIA 
 
 

ASSUNTOS APRECIADOS AO ABRIGO DO N.º 2 DO ART. 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 15 de Julho de 2014 – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

2. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 01 e 15 de Julho de 2014 – aprovação – ratificação (Vereador) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

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

efetuados entre 16 e 31 de Julho de 2014 – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

4. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 16 e 31 de Julho de 2014 – aprovação – ratificação (Vereador) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

 
 

5. Programa “Escolhas 5.ª Geração” – candidatura – submissão – ratificação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 
 
 
6. Processo de obras n.º 228/93 – ónus de inalienabilidade total – Zambujal – José 

Arada    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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EXPEDIENTE 

A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondê ncia: 

1. Ofício do Supremo Tribunal Administrativo a informar da decisão que recaiu sobre a 
providência cautelar apresentada pelo Município do Barreiro, representante dos 
Municípios de Alcochete, Almada, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e 
Setúbal, contra a Resolução Fundamentada do Conselho de Ministros, pela 
“Privatização da EGF-Empresa Geral do Fomento, SA.” 

 
 
2. Ofício do Gabinete de Sua Excelência o Senhor Primeiro Ministro a informar que, 

na sequência do ofício desta Câmara Municipal n.º 15.986/2014, de 10 de Outubro, 
que remetia a moção sobre o “Reforço urgente do número de médicos de família no 
concelho de Sesimbra”, o assunto foi transmitido ao Gabinete de Sua Excelência o 
Senhor Ministro da Saúde. 

 
 

3. E-mail da Junta de Freguesia de Santiago a informar ter aprovado, no âmbito da 
delegação de competências, a “1.ª Alteração ao Acordo de Execução" e a 
“Celebração de Novos Contratos Interadministrativos”, na sua reunião 
extraordinária, realizada no dia 25 de Setembro de 2014. 

 
 

4. E-mail da Junta de Freguesia do Castelo a informar ter aprovado, no âmbito da 
delegação de competências, a “1.ª Alteração ao Acordo de Execução" e a 
“Celebração de Novos Contratos Interadministrativos”, na sua reunião 
extraordinária, realizada no dia 15 de Setembro de 2014, e que a Assembleia de 
Freguesia aprovou igualmente, os assuntos ora referidos, na sua sessão realizada 
no dia 30 de Setembro de 2014. 

 
 

5. E-mail da Junta de Freguesia da Quinta do Conde a informar ter aprovado, no 
âmbito da delegação de competências, a “1.ª Alteração ao Acordo de Execução" e 
a “Celebração de Novos Contratos Interadministrativos”, na sua reunião ordinária, 
realizada no dia 03 de Setembro de 2014, e que a Assembleia de Freguesia 
aprovou também, os assuntos ora referidos, na sua sessão realizada no dia 24 de 
Setembro de 2014. 

 
 

6. E-mail da Área Metropolitana de Lisboa a remeter o ofício n.º 484/2014, de 24 de 
Outubro, a enviar o seu parecer sobre o “Plano Estratégico para o Turismo da 
Região de Lisboa 2015/2019”. 
 

 
7. E-mail da Área Metropolitana de Lisboa a remeter o ofício n.º 474/2014, de 22 de 

Outubro, que envia a ata n.º 8/CEML/2014, aprovada, por unanimidade, pela sua 
Comissão Executiva, no dia 21 do Outubro. 

 
 

8. E-mail do Grupo Parlamentar “Os Verdes” a remeter o teor das perguntas dirigidas 
ao Ministério da Educação e Ciência e ao Ministério da Solidariedade, Emprego e 
Segurança Social formuladas pelos Deputados José Luís Ferreira e Heloísa 
Apolónia sobre os “Contratos de Emprego – Inserção nas Escolas Públicas”. 
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9. E-mail da Câmara Municipal de Lisboa a enviar a minuta de carta, relativa à 
“Inconstitucionalidade do art.º 374.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho”, que 
aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, que irá remeter ao Senhor 
Provedor de Justiça, e solicita que a informe se a pretende subscrever. 
 
 

10. Ofício da Câmara Municipal do Seixal a informar ter aprovado na sua reunião 
ordinária, realizada no dia 23 de Setembro de 2014, a tomada de posição do 
Conselho Municipal de Educação do Seixal sobre a “Abertura do Ano Letivo 
2014/2015”. 

 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Legalização de construção de moradia, anexo e muro na AUGI 54 do Alto das 

Vinhas – Avenida Cristo Rei, lote 14 – licenciamento – Maria Helena Bignens 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 
 
2. Destaque – Alfarim – Estevam Esteves  

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
 

3. Operações de loteamento – loteamento urbano – retificação do quadro “valores 
previstos para as obras de urbanização” – alteração da deliberação de 
06.Agosto.2014 – AUGI 63 – Lagoa de Albufeira  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

4. Operações de loteamento – loteamento urbano – relatório de ponderação dos 
reultados da publicitação – AUGI 63 – Lagoa de Albufeira – Comissão de 
Administração da AUGI 63 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

5. DIVERSOS  
Dação em cumprimento dos custos de reconversão da AUGI 24 da Ribeira do 
Marchante – Quinta do Conde – lote 313 – Shinning Star, Ld.ª  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, com declaração de voto d o Vereador 
Dr. Américo Gegaloto e da Vereadora Dr.ª Cláudia Ma ta. 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
 
1. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 

efetuados entre 01 e 15 de Junho de 2014 – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

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

efetuados entre 01 e 15 de Junho de 2014 – aprovação – ratificação (Vereador) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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3. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 16 e 30 de Junho de 2014 – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

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

efetuados entre 16 e 30 de Junho de 2014 – aprovação – ratificação (Vereador) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 

5. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 01 e 15 de Julho de 2014 – aprovação 
Deliberação: Assunto apreciado ao abrigo do n.º 2 do art.º 50.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de Setembro . 
 
 
 
 

6. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 01 e 15 de Julho de 2014 – 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 . 
 
 
 

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

efetuados entre 16 e 31 de Julho de 2014 – aprovação 
Deliberação: Assunto apreciado ao abrigo do n.º 2 do art.º 50.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de Setembro . 
 
 
 

7. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 16 e 31 de Julho de 2014 – 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 . 
 

 
 
 
8. Aquisição de serviços para técnico responsável (aplicação de produtos 

fitofarmaceuticos) – celebração de contrato – emissão de parecer prévio favorável  
Deliberação: Não apreciado . 
 
 
 
 

9. Delimitação de perímetros de proteção das captações de águas – execução dos 
estudos de forma coordenada – celebração de protocolo entre as Câmaras 
Municipais de Almada, Seixal e Sesimbra – minuta – retificação da deliberação de 
17.Setembro.2014  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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10. Educação pré-escolar – componente de apoio à família – prolongamento de horário 
nos estabelecimentos de ensino de educação 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, o Agrupamento de 
Escolas Michel Giacometti e o Centro Comunitário da Quinta do Conde – minuta – 
alteração da deliberação de 22.Outubro.2014   
Deliberação: Não apreciado.  
 

 
 
 

11. Utilização do plano de águas da piscina de Sesimbra – celebração de protocolo 
entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Cercizimbra – minuta – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 

12. Férias Jovem – XXIII Edição Brincar Sesimbra’2014 – reforço do cabimento – 
alteração da deliberação de 03.Setembro.2014  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 
 
 

13. Programa “Escolhas 5.ª Geração” – candidatura – submissão – ratificação  
Deliberação: Assunto apreciado ao abrigo do n.º 2 do art.º 50.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de Setembro . 
 

 
 
 

14. Associação de Pais da EB n.º 3 da Quinta do Conde – abertura do campo de jogos 
à comunidade – subsídio   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 
 
 

15. “Sesimbra é Peixe e Arte na Rua” – 2.º passatempo – pintura de portas e janelas – 
participantes – subsídios eventuais – reparação de trabalhos executados no 1.º 
passatempo – subsídios eventuais   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 

16. Festas em Honra de Nossa Senhora do Cabo Espichel’2014 – Comissão de Festas 
– subsídio eventual    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 

17. Associação de Cultura e Recreio União Trabalhadora Zambujalense – utilização do 
campo de jogos pelo Grupo Desportivo e Cultural do Casal do Sapo – subsídio 
mensal     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 23 de Outubro de 2014 (zona 1) e 

de 22 de Outubro de 2014 (zona 5). 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 16 e 23 de Outubro de 2014.  
 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Dados relativos ao movimento de turistas no Posto de Turismo de Sesimbra 

referentes ao terceiro trimestre’2014. 
• Mapa de despesas com pessoal no mês de Julho’2014 com valores relativos ao 

período homólogo’2013. 
• Mapa de despesas com pessoal no mês de Agosto’2014 com valores relativos ao 

período homólogo’2013. 
• Parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses relativamente à 

Proposta de Lei do Orçamento de Estado’2015 apresentada pelo Governo à 
Assembleia da República. 

 
 
 
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.  
 


