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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2016 
Antes da Ordem do Dia a Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta do 
Senhor Presidente, pelos motivos invocados no documento presente na reunião extraordinária realizada no dia 31 de março de 2016, do Vereador Senhor Dr. José 
Henrique Peralta Polido e da Vereadora Senhora Dr.ª Cláudia Sofia Durand Cocharra Gorjão da Mata, o primeiro por se encontrar de férias e a segunda por motivos pessoais. 
Ainda antes da Ordem do Dia, por proposta do Senhor Presidente, a Câmara deliberou, por unanimidade, exarar em ata o seguinte voto de pesar e manter um 
minuto de silêncio pelo falecimento do Senhor Eng.º Jorge Manuel Coelho Gorjão da Mata: 
 “No passado dia 25 de Julho de 2016, faleceu Jorge Manuel Coelho Gorjão da 
Mata.  
 O Eng.º Mata, como por todos era conhecido coordenou, durante mais de 15 
anos, de forma apaixonada, competente e dedicada as obras municipais no concelho 
de Sesimbra.  
 O seu trabalho fará parte da história da Câmara Municipal de Sesimbra, mas 
também de todo o concelho, dadas as inúmeras solicitações que acolheu e respondeu 
favoravelmente no âmbito do movimento associativo concelhio. 

  A sua falta será sempre sentida por todos os que com ele colaboraram quer 
internamente, quer externamente e ficará para sempre na nossa memória coletiva.
  Assim, nesta hora de profunda dor, a Câmara Municipal de Sesimbra, delibera a 
apresentar à Família do Eng.º Jorge Mata, o seu voto de profundas condolências, 
consubstanciado num minuto de silêncio.”  

 ORDEM DO DIA   EXPEDIENTE  
A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondência: 
1. Ofício do Gabinete de Sua Excelência o Senhor Presidente da Assembleia da República a informar que, pelas razões expostas, todas as respostas a requerimentos passem a ser enviadas unicamente por via eletrónica. 
  2. Ofício da Embaixada da República de Cuba a solicitar o apoio desta Câmara Municipal 

nas múltiplas iniciativas que são levadas a cabo no planeta a cada 26 de Setembro para celebrar o “Dia Internacional para a Eliminação Total das Armas Nucleares”, como 
contribuição para criar um mundo melhor e livre de armas nucleares. 
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3. Email da Associação Nacional de Municípios Portugueses a remeter o documento orientador/descentralização/aprofundar a democracia local, a si enviado pelo Governo, para efeitos de análise por parte desta Câmara Municipal. 
  4. Email da APA-Agência Portuguesa do Ambiente a informar ter rececionado, no dia 08 de 

Julho de 2016, com o n.º E060468-201607, pela Equipa Multidisciplinar de Fundos Ambientais, no âmbito da 2.ª fase de candidaturas de projetos ao Fundo de Protecção de 
Recursos Hídricos, o Projeto denominado “Abertura da Lagoa de Albufeira ao Oceano”, o qual irá ser analisado pela Equipa de Apoio Técnico.  

 5. Email da Docapesca Portos e Lotas, SA a informar que, por se ter verificado alteração nos órgãos sociais da empresa, quanto à composição do novo Conselho de 
Administração, o novo representante no Conselho Municipal das Pescas de Sesimbra é o Senhor Eng.º Sérgio Faias. 

  6. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o teor da saudação subordinada 
ao tema “Campeões Europeus”.   

7. Email da Junta de Freguesia de Santiago a agradecer todo o apoio prestado por esta Câmara Municipal na concretização das Festas de Santiago.  
 8. Email do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar o teor da resposta 

do Governo à pergunta colocada pelos Deputados Paula Santos, Francisco Lopes e Bruno Dias, através do Ministério da Saúde, sobre as “Medidas tomadas para evitar a total rutura dos serviços de urgência dos hospitais do distrito de Setúbal”. 
  9. Email também do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar o teor da resposta do Governo à pergunta colocada pelos Deputados Paula Santos, Francisco Lopes e Bruno Dias, através do Ministério da Justiça, sobre as “Novas instalações para 

o Tribunal de Sesimbra, concelho de Sesimbra, distrito de Setúbal”. 
  10. Email do Grupo Parlamentar Os Verdes a enviar o teor das duas perguntas dirigidas a Sua Excelência o Senhor Ministro e ao Ministério das Finanças pelos Senhores Deputados Heloísa Apolónia e José Luís Ferreira sobre a “situação da Quinta do 

Conde – Sesimbra – no que respeita à Lei das Finanças Locais”. 
 
 11. Email do Grupo Desportivo de Sesimbra a apresentar a sua mensagem de profunda consternação e pesar pelo falecimento do Senhor Eng.º Jorge Mata. 
  12. Ofício da Câmara Municipal de Palmela a transmitir as mais sentidas condolências pelo falecimento do Senhor Eng.º Jorge Mata. 



10.08.2016 

  

 3

13. Carta dos Amigos da discoteca La Belle Époque a agradecer a cedência do espaço exterior da Fortaleza de Santiago, no passado dia 23 de Julho de 2016, para realização da 5.ª festa da Discoteca La Belle Époque’2016. 
 Deu-se conta depois do: 14. Ofício da Casa do Benfica da Quinta do Conde a enviar a lista dos novos corpos sociais 

para 2016/2019, bem como cópia das atas n.º 11 e n.º 12 que aprovaram a alteração dos seus estatutos. Deliberação Genérica 
 REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
1. Obras novas – construção de lar para idosos – alteração às condições de licenciamento – deliberação de 23.Julho.2014 – substituição do projecto de arquitectura – aprovação – (Lar Costa Azul, Ld.ª) – José Francisco Mateus da Silva Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   2. Destaque – Aiana de Cima – António Gaboleiro e Maria da Luz Marques  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   3. Destaque – Casal das Figueiras – Hermínio Sousa e Júlio Raimundo  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   4. Destaque – Zambujal – Maria Lucinda Marques e Outros  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   5. Destaque – Quintola de Santana – indeferimento – Manuel da Graça Peixito (procurador de Ana Luísa Soares) e José Galo Deliberação: Deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido.   6. Operações de loteamento – loteamento urbano – recepção definitiva – Cotovia Terracosa, Ld.ª   Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   7. AUGI 10 da Lagoa de Albufeira – anexo I (quadro da caução da 1.ª hipoteca legal e taxas em dívida) – anexo II (quadro registral síntese da execução do loteamento), anexo III (quadro caracterizador do loteamento) e anexo IV (soluções previstas para a realização das expectativas dos interessados) – aprovação Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   8. AUGI 40 das Courelas da Brava – Quinta do Conde – anexo I (quadro da caução da 1.ª hipoteca legal e taxas em dívida) – anexo II (quadro registral síntese da execução do loteamento) e anexo III (quadro caracterizador do loteamento) – aprovação Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   9. AUGI 1 da Lagoa de Albufeira – recepção provisória parcial – águas residuais – Comissão de Administração da AUGI 1  Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS   1. Saneamento da Freguesia do Castelo – sistema em baixa – 1.º grupo de rede de coletores Caixas/Alfarim/Meco/Torrões – Alfarim 1.ª fase – receção definitiva   Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   2. Regularização das cedências decorrentes da implantação do “Estudo de Pormenor” – protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Sesimbra, o Grupo Desportivo e Cultural do Conde 2 e António Xavier de Lima, SA – minuta – aprovação – ratificação (Presidente) Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   3. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos efetuados entre 23 de Junho e 20 de Julho de 2016 – aprovação – ratificação (Vereador) Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   4. Livro “Sociedade Musical Sesimbrense 100 Anos ao Serviço da Cultura” – fixação do preço de venda Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Preço por livro 15 €.   5. Contrato de prestação de serviços – desenvolvimento e operacionalização do Programa “Orquestra Geração – “Sistema Portugal” – emissão de parecer favorável Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   6. Plano anual de transportes – previsão – ano letivo 2016/2017 – correcção de disposição legal – retificação da deliberação de 18.Maio.2016 Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   7. Transportes escolares – Junho/Julho’2016 – módulos/bilhetes – pagamento – aprovação  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   8. Escola Básica Integrada da Boa Água e Escola Básica Integrada da Quinta do Conde – despesa de água – assunção do encargo Deliberação: Não apreciado.   9. Apoio a famílias carenciadas – mês de Agosto – cabazes alimentares – atribuição   Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   10. Férias Jovem’2016 – Brincar Sesimbra – alteração das deliberações de 20 de Abril e 23 de Junho de 2016   Deliberação: Não apreciado.   11. Obras de ligação ao ramal de esgoto – habitação sita do Zambujal – candidatura no âmbito do RMARH – subsídio – Ilda Marques Santos Rodrigues   Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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12. Grupo Coral de Sesimbra – subsídio mensal – actualização   Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   13. Clubes e Associações com Atividade Desportiva Regular – subsídios mensais – prorrogação de concessão – Setembro a Dezembro’2016  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   14. Projecto Arte Xávega’2016 – aprovação – armador Joaquim Paulo dos Santos – subsídio eventual   Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Serão realizadas 08 ações; às 5.ªs feiras, com início às 18,30 horas; o projeto é promovido/divulgado através dos meios de comunicação da Câmara Municipal, junto dos hotéis e alojamentos locais, e nos postos de atendimento turístico do concelho.   15. Fábrica da Paróquia de Nossa Senhora da Consolação do Castelo – conservação e restauro da escultura “Nossa Senhora da Consolação” – subsídio eventual Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   16. Paróquia do Castelo – apresentação da oratória “Cânticos da Tarde e da Manhã” no Cabo Espichel (espectáculo de Teresa Salgueiro) – Ciclo Arrábida Sacra – subsídio eventual Deliberação: Aprovado, por unanimidade. O espetáculo teve lugar no dia 22.Maio.2016.   17. Surf Clube de Sesimbra – aquisição de uma viatura de 9 lugares usada – subsídio eventual    Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   18. GRES Bota no Rego – academia de música – aquisição de instrumentos – subsídio eventual   Deliberação: Aprovado, por unanimidade   19. Atribuição de distinções e condecorações municipais – Grupo Desportivo de Sesimbra – dirigentes, técnicos e atletas – equipa de juniores A de futebol – Campeã Distrital de Futebol da 1.ª divisão – época 2015/2016 – Medalhão da Vila de Sesimbra. Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade, atribuir os Medalhões da Vila de Sesimbra a: 
 Coordenador – Carlos Faneca: Diretores- Manuel André, Fernando Alves e Luís Silvestre; 
Treinador – Pedro Silva; Treinador Adjunto – Ruben Cocharra; 
Treinador de Guarda Redes – Rui Gama.  
Atletas: - Diogo Ribeiro; - Tiago Silva; 
- Duarte Lima; 
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- Pedro Fulgêncio; - Pedro Santos; - Filipe Neves; 
- Bernardo Silvestre; - André Alves;  
- Rodrigo Santos; - André M’ Bala; - Miguel Doutel; 
- Tomás Figueira; - Ângelo Roucos; 
- Henrique Cunha; - Rodrigo Pinhal; 
- Manuel Melo; - Diogo Formiga; - Henrique Marques; 
- Gonçalo Marques; - André Polido; 
- Hugo Mafra; - Pedro Duarte; - Miguel Espírito santo; 
- João Cabral; - Pedro Canana; 
- Cláudio Coimbra; - Ruben Gama; - Rafael Guerreiro. 
  O Reconhecimento Público da Autarquia a prestar aos “Campeões”, é efetuado 
hoje, dia 10, data da Sessão Solene Comemorativa do 69.º Aniversário do Grupo Desportivo de Sesimbra, com início às 21,30 horas.      20. Atribuição de distinções e condecorações municipais – vice-campeão nacional de 
badminton de pares masculinos sub 15 – época 2015/2016 – atleta Rodrigo Ribeiro do Grupo Desportivo de Sesimbra – Medalhão da Vila de Sesimbra. Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade.      21. Atribuição de distinções e condecorações municipais – campeã regional de marcha em estrada nos 5 km – época 2015/2016 – atleta Catarina Santos da Associação Cultural e 
Desportiva da Cotovia – Medalhão da Vila de Sesimbra. Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade.  
  
 
 INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  A Câmara tomou conhecimento dos:  Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 21 de Junho a 01 de Agosto de 2016 
(zona 5 e zona 3).  Despachos de gestão urbana – zona oriental de 18 de Julho de 2016. 
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INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS A Câmara tomou conhecimento do seguinte: ● Informação do Gabinete de Projetos Gestão e Fiscalização de Obras dando conta que, na sequência da vistoria realizada no dia 22 de Junho de 2016, verificou-se já não existirem defeitos da responsabilidade da firma adjudicatária da empreitada da obra de “Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do concelho de Sesimbra – lote nascente 1.ª fase – zona C Cotovai/Faúlha – zona D Pedreiras/Maçã – zona E Sampaio/Maçã – zona F Quintola da Maçã”, Generale de Travaux D’Hydraulique – Sucursal. ● Informação da Divisão de Gestão de Recursos Humanos dando conta das despesas com pessoal de Janeiro a Junho’2016. ● Do Gabinete de Turismo, Economia Local e Pescas – Gabinete de Apoio às Pescas, Ruralidade e Empresário dando conta do relatório mensal de actividades referente ao mês de Junho’2016. ● Do Gabinete de Turismo, Economia Local e Pescas – Gabinete de Apoio às Pescas, Ruralidade e Empresário dando conta do relatório mensal de actividades referente ao mês de Julho’2016. ● Do Gabinete de Turismo, Economia Local e Pescas – Gabinete de Apoio às Pescas, Ruralidade e Empresário dando conta do relatório do projeto “A Pequena Pesca: potencial para a sustentabilidade”, realizado nos dias 29 e 30 de Junho, no Cineteatro João Mota e Auditório Conde de Ferreira. ● Do Gabinete de Turismo, Economia Local e Pescas – Gabinete de Turismo a remeter o mapa de vendas do mês de Junho’2016 referente à bilhética/merchandising/artesanato do Museu Marítimo e do Posto de Turismo. ● Do Gabinete de Turismo, Economia Local e Pescas – Gabinete de Turismo/Comércio Local dando conta do auto de receção e restituição do Parque de Campismo Municipal da Maçã. ● Do Projeto Municipal AUGI a remeter o relatório de contas intercalares do ano 2015, da AUGI 22 da Lagoa de Albufeira.  INFORMAÇÕES – VICE-PRESIDENTE – PELOURO DE ACÇÃO SOCIAL A Câmara tomou conhecimento do seguinte: ● Do Gabinete de Habitação e Acção Social dando conta do relatório do projeto “Sardinhada do Idoso’2016”, realizada no dia 09 de Julho de 2016, na Herdade da Apostiça. ● Do Gabinete de Habitação Acção Social dando conta do relatório do serviço prestado no Centro de Apoio à Empregabilidade e Formação, no Espaço Cidadania da Quinta do Conde, durante o 1.º semestre do ano em curso.  INFORMAÇÕES – VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS A Câmara tomou conhecimento da:  11.ª alteração ao Orçamento e 10.ª alteração às Grandes Opções do Plano’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.  


