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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2016 

Antes da Ordem do Dia a Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta do 
Senhor Presidente, Arquiteto Augusto Manuel Neto Carapinha Pólvora, pelos motivos 
invocados no documento presente na reunião extraordinária realizada no dia 31 de 
Março de 2016. 

Ainda antes da Ordem do Dia, por proposta dos Vereadores Dr. Américo Gegaloto e 
Dr.ª Cláudia Mata, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o seguinte Voto de 
Congratulação – ANTÓNIO GUTERRES ELEITO NOVO SECRETÁRIO-GERAL DA ONU: 

 “Na passada quarta-feira, dia 05 de outubro de 2016, o cidadão António Guterres 
venceu a última votação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em Nova Iorque, 
para eleição do próximo secretário-geral daquela organização. 

 No dia seguinte, num processo sem precedentes, o nome de António Guterres foi 
recomendado "por aclamação" para ser eleito secretário-geral da Organização das Nações 
Unidas, com um procedimento de seleção dos mais mediáticos de sempre, em que a ONU 
tentou trazer transparência a todo o processo, com audiências públicas, entrevistas e 
debates, o resultado não poderia ser melhor. 

 A decisão dos 15 países do Conselho de Segurança das Nações Unidas foi um 
momento histórico de rara demonstração de união, um sinal de apoio inequívoco em torno 
de um homem humilde, humano e trabalhador, António Guterres. 

 Num cenário difícil, um candidato oriundo de um país com pouco relevo externo, mas 
de grandes feitos registados na história da humanidade, esta foi sem dúvida uma vitória 
pessoal, mas também uma vitória coletiva, alicerçada no empenho da diplomacia 
portuguesa e de várias instituições públicas, bem como das diversas personalidades de 
todos os quadrantes político-partidários. 

 Dos candidatos conhecidos, era reconhecido a António Guterres um conjunto ímpar 
de inegáveis qualidades, detentor de enorme persistência e coragem, aliadas a uma vasta 
experiência internacional, em grande medida pelos diversos cargos que desempenhou em 
distintos contextos, mas em particular, como Alto-comissário para os Refugiados, em 
momentos dramáticos, no apoio e acompanhamento que prestou às populações em perigo 
nos diferentes cenários de guerra e perante diversas crises humanitárias, onde a cada 
instante tomou decisões complexas e de risco. 

António Guterres é de forma humilde, apenas um português que chegou 
merecidamente ao mais alto cargo diplomático internacional, não sendo um cargo do poder 
executivo, é reconhecidamente uma função de grande influência nas relações 
internacionais. 

A sua capacidade de entrega aos outros, a defesa intransigente de causas solidárias, 
a sua vocação, a capacidade de inspirar os outros deve encher-nos de enorme orgulho, um 
verdadeiro cidadão do mundo, que muito prestigiará certamente Portugal e a ONU no 
exercício das suas novas funções.  

A sua humildade, aliada à sua inteligência, clarividência e sentido de justiça são 
garantes de um bom desempenho de António Guterres no cargo de secretário-geral da ONU 
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na defesa dos mais desprotegidos e pobres, um garante da paz num mundo com 
permanentes zonas de conflito.  

Por outro lado, a eleição do novo secretário-geral das Nações Unidas que muito nos 
honra, não só é um momento de afirmação de Portugal, mas também da Europa e de toda a 
Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa, personificando a imagem de um 
interlocutor privilegiado e bem preparado para enfrentar a complexidade dos problemas do 
mundo, que estamos certos fará certamente a diferença.  

Por todo o exposto, a Câmara Municipal de Sesimbra reunida a 12 de outubro de 
2016, congratula-se com a recomendação de António Guterres pelo Conselho de Segurança 
para secretário-geral das Nações Unidas, felicitando-o e fazendo votos de sucesso no 
desempenho das suas novas funções.” 

 
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. Serviço de difusão de informação – aumento temporário de fundos disponíveis – 

revogação da deliberaçã de 24.Agosto.2016 – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

2. Aquisição de trator corta mato – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
3. Taxa Municipal de Direitos de Passagem – fixação – envio à Assembleia Municipal   

Deliberação: Aprovado, por unanimidade.    
 
 
4. Cafetaria instalada no edifício da biblioteca e cineteatro municipal João Mota, em 

Sesimbra – concessão de utilização, ocupação e exploração – hasta pública – 
adjudicação definitiva   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, adjudicar definitivamente a concessão de 
utilização e exploração da cafetaria em causa, a Inês Pila Correia Castelo. 

 
 

      

EXPEDIENTE 
A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondência: 

1. Ofício do Tribunal de Contas a devolver, por serem considerados tacitamente visados, os 
processos respeitantes aos contratos mútuos celebrados entre este Município e a Costa 
Azul, SA, destinados ao seguinte: “realização de investimentos municipais na área do 
desporto, rede de esgotos, água e recursos hídricos-sistema de abastecimento e rede 
viária, até ao montante de 998.000,00€” e “realização de investimentos municipais na 
área da aquisição de equipamento circulante, até ao montante de 735.000,00€”.        
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2. Email da Assembleia de Freguesia de Santiago a remeter o teor da moção subordinada 
ao tema “Pelo Direito da População da Freguesia de Santiago por um passe social com 
todos os operadores e em toda a Área Mteropoitana de Lisboa”, apresentada pela CDU, 
na sessão ordinária, realizada no dia 23 do mês findo. 
 
 

3. Email da Associação Nacional de Municípios Portugueses a enviar o texto do ofício 
circular n.º 62/2016, de 23 de Setembro, a respeito do “Regime extraordinário de 
regularização de atividades económicas, – alargamento de prazo – extensão do âmbito 
de aplicação e extensão do regime – deliberações de reconhecimento do interesse 
público municipal”.  
 
 

4. Email do Grupo Parlamentar “Os Verdes” a enviar para conhecimento o teor do Projeto 
de Lei n.º 295/XIII/1.ª que “Propõe devolver os baldios às comunidades”, cuja discussão 
teve lugar no dia 16 do mês findo.  
 
 
 

REQUERIMENTO E PROCESSOS  
Foram apreciados os seguintes: 

 
1. Destaque – Aiana de Cima – António Gaboleiro e Outros – alteração da deliberação de 

10.Agosto.2016  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
2. AUGI 39 da Lagoa de Albufeira – receção provisória parcial – rede elétrica – 

Administração Conjunta da AUGI 39  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

3. AUGI 40 das Courelas da Brava – Quinta do Conde – receção provisória parcial – rede 
de águas, águas residuais, ITUR e gás – Administração Conjunta da AUGI 40  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
 
4. AUGI 40-A das Courelas da Brava – Quinta do Conde – receção provisória parcial – rede 

de águas, águas residuais, ITUR e gás – Administração Conjunta da AUGI 40-A  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
5. Diversos  

Pedido de ocupação do solo com equipamento de apoio à atividade extrativa – Herdade 
da Mesquita – Sociedade Neto Marques & Marques-Transporte de Mercadorias, Ld.ª  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
Foram tomadas mais as seguintes deliberações: 
 
1. Escola do EB/JI da Quinta do Conde – edifício e arranjos exteriores – projeto de 

execução – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
2. Saneamento da Bacia de Sesimbra – execução das redes de drenagem do concelho de 

Sesimbra – Avenida dos Combatentes e Rua General Humberto Delgado – prazo de 
execução – retificação da deliberação de 21.Setembro.2016  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

3. Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) – fixação da taxa a aplicar em 2016, a cobrar em 
2017 – envio à Assembleia Municipal  
Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor da Vice-Presidente e dos 
Vereadores Dr. José Polido e Eng.º Sérgio Marcelino, que produziram declaração 
de voto, com os votos contra dos Vereadores Dr. Américo Gegaloto e Dr.ª Cláudia 
Mata, que produziram declaração de voto, e com a abstenção do Vereador 
Francisco Luís, que produziu declaração de voto  
 
 
 

4. Imposto Municipal sobre Rendimento das Pessoas Singulares’2017 (IRS) – fixação da 
taxa – envio à Assembleia Municipal  
Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor da Vice-Presidente e dos 
Vereadores Dr. José Polido, Eng.º Sérgio Marcelino e Francisco Luís e com os 
votos contra dos Vereadores Dr. Américo Gegaloto e Dr.ª Cláudia Mata, que 
produziram declaração de voto. 
 
 
 

5. Lançamento de Derrama sobre a Coleta do IRC’2016, a cobrar em 2017 – envio à 
Assembleia Municipal   
Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor da Vice-Presidente e dos 
Vereadores Dr. José Polido, Eng.º Sérgio Marcelino e Francisco Luís e com os 
votos contra dos Vereadores Dr. Américo Gegaloto e Dr.ª Cláudia Mata, que 
produziram declaração de voto. 
 
 
 

6. Taxa Municipal de Direitos de Passagem – fixação – envio à Assembleia Municipal   
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 08 e 21 de Setembro de 2016 – aprovação – ratificação (Vereador) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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8. Escola do EB1/JI de Sesimbra – fornecimento de vãos – aumento temporário de fundos 
disponíveis – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

9. Mercado Municipal de Sesimbra – requalificação – reforço de paineis da fachada e outros 
– aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

10. Instalação de um centro de entrega/recolha de monos e resíduos verdes, no Zambujal – 
celebração de contrato de arrendamento não habitacional entre a Câmara Municipal de 
Sesimbra e a Associação de Cultura e Recreio União Trabalhadora Zambujalense 
(ACRTUZ) – minuta – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor 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. 
 
 
 

11. “PRARRÁBIDA – conservação, valorização e promoção do património da Arrábida / 
CAFA – Castelos e Fortificações da Arrábida”, no âmbito do Portugal 2020” – candidatura 
– validação da intenção a submissão – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

12. Concessão da Exploração e Gestão, de lugares e parques de estacionamento pago na 
via pública, na Vila de Sesimbra – cessão da posição contratual da Empark Portugal, SA 
para Mr Clean, SA – autorização  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

13. Proposta de programa para a Orla Costeira Alcobaça/Cabo Espichel – emissão de 
parecer – ratificação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
  
 
 

14. Programa de auditorias 2016/2017 – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

15. Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Associação 
Externato de Santa Joana – renovação – minuta – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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16. Atribuição de distinções e condecorações municipais – campeonato do mundo de 
orientação pedestre e campeonato do mundo de orientação de precisão – Suécia – prova 
estafetas de PreO – delegação portuguesa – participação do atleta Jorge Baltazar – 
Medalha de Mérito Municipal Grau Prata   
Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade, atribuir a 
medalha de Mérito Municipal Grau Prata ao atleta Jorge Baltazar. 
 
 
 

17. Feira Festa da Quinta do Conde’2016 – reforço de cabimento – alteração da deliberação 
de 06.Abril.2016  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
  
 
 

18. Associação Dojo Ko Tora Nin – contratação de técnicos – regulamento municipal de 
apoio financeiro ao associativismo sesimbrense – subsídio mensal  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
  
 
 

19. Clube de Basquetebol da Escola Secundária de Sampaio – contratação de técnicos – 
regulamento municipal de apoio financeiro ao associativismo sesimbrense – subsídio 
mensal  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

20. Clube Naval de Sesimbra – contratação de técnicos – regulamento municipal de apoio 
financeiro ao associativismo sesimbrense – subsídio mensal  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
  
 
 

21. Grupo Desportivo União da Azoia – modalidade de orientação – contratação de técnicos 
– regulamento municipal de apoio financeiro ao associativismo sesimbrense – subsídio 
mensal  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
   
 
 

22. Grupo Recreativo Escola de Samba Unidos de Vila Zimbra – contratação de técnicos – 
regulamento municipal de apoio financeiro ao associativismo sesimbrense – subsídio 
mensal  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
   
 
 

23. Grupo Desportivo de Sesimbra – colocação de portas e janelas e bancos em madeira – 
pavilhão e estádio municipal vila amália – regulamento municipal de apoio financeiro ao 
associativismo sesimbrense – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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24. Associação Cultural e Desportiva da Cotovia – clássico do atletismo – “Cabo 
Espichel’2016” – regulamento municipal de apoio financeiro ao associativismo 
sesimbrense – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

25. GRES Trepa no Coqueiro – reparação de viatura – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

26. Festas em Honra de Nossa Senhora do Cabo Espichel’2016 – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
   
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE, POR MOTIVO DE FÉRIAS DO 
PRESIDENTE  
A Câmara tomou conhecimento dos: 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental entre 30 de Setembro e 03 de Outubro de 

2016 (zona 1). 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental entre 09 de Setembro e 03 de Outubro de 

2016 (zona 2). 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 12 de Setembro e 03 de Outubro de 

2016 (zona 5 e 3). 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 12 e 22 de Setembro de 2016. 
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – OUTRAS, POR MOTIVO DE FÉRIAS DO 
PRESIDENTE  
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 
• Do Gabinete de Projetos, Gestão e Fiscalização de Obras a dar conta da 2.ª liberação da 

caução respeitante à empreitada da obra de “Saneamento da Freguesia do Castelo – rede 
de coletores do Zambujal – 3.ª fase”. 

• Do Gabinete de Projetos, Gestão e Fiscalização de Obras a dar conta da 2.ª fase da 
liberação da caução respeitante à 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 Cotovia/Faúlha, zona D Pedreiras/Maçã, zona E Sampaio/Maçã e zona F 
Quintola da Maçã”. 

• Do PMAUGI a dar conhecimento das contas intercalares respeitantes aos anos de 2014 e 
2015 da AUGI 40-A das Courelas da Brava – Quinta do Conde. 

• Do PMAUGI a dar conhecimento da ata avulsa da Comissão de Administração da AUGI 42 
do Casal do Sapo-Quinta do Conde, realizada no dia 17 de Setembro de 2016. 

• Email da Pelicano-Investimento Imobiliário, SA a enviar o ofício da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo no qual da conta que, 
na sequência do pedido de alteração do faseamento da execução do projeto do 
“Empreendimento Turístico da Mata de Sesimbra Sul”, solicitado pela Greenwoods, SA não 
implica alteração das Declarações de Impacte Ambiental e da Decisão sobre a 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução.   

• Email do Centro de Sangue e Transplantação de Lisboa a agradecer todo o apoio prestado 
por ocasião da colheita de sangue, levada a efeito no dia 22 de Setembro. 
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• Do Gabinete de Apoio às Pescas, Ruralidade e Empresário a enviar o relatório de 
atividades respeitante ao mês de Agosto de 2016. 

• Do Gabinete Municipal de Ambiente e Sustentabilidade a dar conta da participação do 
Município como parceiros do promotor, a Sociedade Portuguesa para e Estudo das Aves, 
na candidatura ao programa “Life-Governação e informação em matéria de ambiente – 
chamada de 2016 – Natura 2000 da Lagoa Pequena: descobrir, proteger e participar.  

• Do Gabinete Municipal de Ambiente e Sustentabilidade a dar conta da integração do 
Município na comissão de acompanhamento de um projeto de gestão e recuperação de 
habitats prioritários associados a ambientes litorais, tem como promotor um Instituto de 
Investigação Espanhol, em Portugal tem como parceiro o Instituto Superior de Agronomia, 
que pretende implementar as ações na Lagoa Pequena.   
 
 

INFORMAÇÕES – VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
A Câmara tomou conhecimento dos seguintes documentos aprovados pelos Vereador 
do respetivo Pelouro: 
• 14.ª alteração ao Orçamento e 13.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.  
 

 


