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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2016 

 

Antes da Ordem do Dia a Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta do 
Senhor Presidente, Arquitecto Augusto Manuel Neto Carapinha Pólvora, por motivos 
de saúde. 

ORDEM DO DIA 

 
EXPEDIENTE 
 
A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondência: 
 
1. E-mail da Área Metropolitana de Lisboa a remeter o ofício n.º 1.052/2016, de 15 de 

Novembro, a enviar o teor da ata n.º 26/CEML/2016, de 28 de Outubro, e a lista de 
presenças da reunião ordinária realizada no dia 15 de Novembro de 2016, da Comissão 
Executiva Metropolitana. (SGD 43.663) 
 
 
 

2.  E-mail também da Área Metropolitana de Lisboa a remeter, na sequência da reunião 
ordinária realizada no dia 17 de Novembro, a enviar a minuta da ata n.º 12/CML/2016, a 
ata n.º 11/CML/2016, de 20 de Outubro, e os Editais n.º 35 e 36/CML/2016, com os 
respetivos anexos, solicitando a sua afixação e comprovativo da mesma. (SGD 43.691) 

 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

Foram apreciados os seguintes: 

1. Obras novas – construção de edifício para habitação – arquitetura – Rua Conselheiro 
Ramada Curto e Rua da Juventude – Sesimbra – Construções Jardins da Costa, Ld.ª   
(SPO 18.582/2016/UAPU) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
2. Obras novas – construção de edifício para habitação – arquitetura – Avenida dos 

Náufragos – Sesimbra – Obrirruda-Imobiliária, Ld.ª (SPO 18.648/2016/UAPU) 
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. 

 
 
 

3. AUGI 57 da Lagoa de Albufeira – loteamento de iniciativa municipal – autorização de 
licenciamento e obras de urbanização – aprovação (SGD 18.783/2016/PMAUGI) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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4. AUGI 10 da Lagoa de Albufeira – alvará n.º 06/2016 – retificação/aditamento da 
numeração dos lotes do auto de vistoria – aprovação (SGD18.788/2016/PMAUGI) 
Deliberação: Não apreciado. 
 
  
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
Foram tomadas mais as seguintes deliberações: 
 
1. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do concelho 

de Sesimbra – lote poente 1.ª fase Zambujal/Aiana – auto de vistoria para efeitos de 
determinação da liberação da caução – retificação da deliberação de 09.Novembro.2016 
(SGD 18.823)        
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 

 
2. Recuperação das infraestruturas elétricas de MT e de BT da AUGI 24 da Ribeira do 

Marchante – conta final da empreitada – aprovação  (SGD 18.659)        
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

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

efetuados entre 10 e 23 de Novembro de 2016 – aprovação – ratificação (Vereador) 
(SGD 18.642)       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
4. Requalificação do Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel – Casa da Água/ 

Reforço Estrutural – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação (SGD 
18.827)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
5. Centro de Saúde de Sesimbra – Edifício da Rua Dr. Aníbal Esmeriz – elaboração de 

projectos de instalações elétricas, telecomunicações ITED, Segurança Contra Incêndios, 
Segurança Contra Intrusão e Atos Ilícitos – aumento temporário de fundos disponíveis – 
aprovação (SGD 18.819)       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
6. Arranjo urbanístico no extremo nascente da Avenida Cova dos Vidros – aumento 

temporário de fundos disponíveis – aprovação (SGD 18.826)       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

 
7. Execução de simalhas em pedra de calcário no Zambujal – aumento temporário de 

fundos disponíveis – aprovação (SGD 18.829)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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8. Llimpeza, manutenção extraordinária e reparação de mobiliário urbano não publicitário do 
concelho de Sesimbra – prestação do serviço – ajuste direto –  aumento temporário de 
fundos disponíveis – aprovação (SGD 18.803)       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

9. Aquisição de computadores portáteis e de secretária – aumento temporário de fundos 
disponíveis – aprovação (SGD 18.830)       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

10. Tabela de taxas municipais’2017 – aprovação (SGD 18.443)       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

11. Tabela tarifária dos serviços urbanos’2017 – manutenção (SGD 18.790)       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

12. Taxas e Cedências relativas à administração urbanística’2017 – manutenção (SGD 
18.804)       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

13. Projeto do Plano Diretor Municipal – prorrogação do mandato (SGD 44.212)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Os Vereadores Dr. Américo Gegaloto e 
Dr.ª Cláudia Mata produziram declaração de voto. 

 
 
 

14. Plano Diretor Municipal, em vigor – alteração por adaptação – transposição dos planos 
especiais de ordenamento do território – aprovação (SGD 18.774)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Os Vereadores Dr. Américo Gegaloto e 
Dr.ª Cláudia Mata produziram declaração de voto. 

 
 
 

15. Sistema multimunicipal de saneamento de águas residuais da península de Setúbal – 
sociedade concessionária da respetiva exploração e gestão – criação – emissão de 
parecer – acordo parassocial a celebrar entre todos os acionistas da Simarsul, SA – 
aprovação – 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, Dr. Américo Gegaloto e Dr.ª 
Cláudia Mata e com a abstenção do Vereador Francisco Luís. Foi produzida 
declaração de voto pelos Vereadores Dr. Américo Gegaloto e Dr.ª Cláudia Mata e 
pelo Vereador Francisco Luís. 
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16. Contrato de programa entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, IP e o município de Sesimbra para instalação da unidade de saúde de Sesimbra, da 
UCC, da URAP e da USP de Sesimbra – direito de superfície (SGD 18.848) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

17. Concessão da exploração e gestão, em regime de concessão de serviço público, de 
lugares e parques de estacionamento pago na via pública da Vila de Sesimbra – 
modificação objetiva – reposição do equilibrio financeiro – prorrogação do prazo de 
vigência – envio à Assembleia Municipal (SGD 18.755)       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

18. Processo de obra n.º 285/2003 – valorização de espaços afetos ao domínio municipal e a 
uma utilização pública – celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra 
e o Banco Santander, SA – minuta – aprovação  (SGD 18.845)       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

19. Regulamento interno do parque municipal de campismo Forte do Cavalo – art.º 11.º 
(animais) e art.º 18.º (proibições) – inclusão – aprovação (SGD 18.519)       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

20. 33.º Corta Mato Escolar Concelhio – normas e autorização de custos – aprovação (SGD 
18.462)       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. O corta mato realizar-se-á no dia 17.01.17. 
 
 
 

21. Funcionamento dos “Postos de Enfermagem” – prestação de cuidados de saúde 
primários à população – celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra, 
o Grupo Desportivo de Alfarim, o Grupo Desportivo União da Azoia e a Liga dos Amigos 
da Lagoa de Albufeira – minuta – subsídio mensal – aprovação (SGD 16.508)       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

22. Sempre a Mexer para Não Envelhecer – época 2016/2017 – coletividades, manutenção e 
limpeza de espaços – Outubro, Novembro e Dezembro’2016 – subsídios – fixação do 
preço da mensalidade – aquisição de t-shirts – fixação de preço – aprovação (SGD 
17.591)       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

23. ABAS-Associação Beneficência, Amizade e Solidariedade – transporte para recolha de 
alimentos – subsídio eventual (SGD 16.882)       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

24. Restauração do órgão do Santuário da Igreja de Nossa Senhora do Cabo Espichel – 
protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Confraria de Nossa 
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Senhora do Cabo Espichel da Paróquia de Nossa Senhora da Consolação do Castelo de 
Sesimbra – subsídio eventual (SGD 18.914)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

25. Associação de Pais e Alunos da EB1 de Sesimbra – apoio à frequência de atl – alunos 
carenciados – subsídio eventual (SGD 17.264)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

 
26. Centro Comunitário da Quinta do Conde – apoio à frequência de atl – alunos carenciados 

– subsídio eventual (SGD 16.513)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

 
27. Associação Musical e Cultural do Conde 1 (espetáculos realizados no âmbito da 

animação de verão’2016) – subsídio eventual (SGD 40.789)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

28. Carnaval de Verão’2016 – escolas de samba e grupos de axê – subsídio eventual (SGD 
10.615)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

29. Grupo Recreativo Escola de Samba Bota no Rego – V Encontro de Baterias 
MEGASAMBA’2016 – subsídio eventual (SGD 16.922)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

 
30. Junta de Freguesia de Santiago – reparação das redes da vedação do campo de futebol 

de praia da Praia do Ouro – subsídio eventual (SGD 18.698)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

31. Grupo Desportivo de Sesimbra – substituição parcial de canalizações do pavilhão e 
estádio Vila Amália – regulamento de apoio financeiro ao associativismo desportivo – 
subsídio eventual (SGD 16.884)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

 
32. Grupo Desportivo União da Azoia – substituição de cobertura da sede  – regulamento de 

apoio financeiro ao associativismo desportivo – subsídio eventual (SGD 15.867)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE, POR MOTIVO DE SAÚDE DO 
PRESIDENTE  

A Câmara tomou conhecimento dos: 

• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 21 e 23 de Novembro de 2016 (zona 2) e 
de 08 e 28 de Novembro de 2016 (zona 5 e 3). 

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

INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – OUTRAS, POR MOTIVO DE DOENÇA DO 
PRESIDENTE – PELOUROS DO AMBIENTE E DO URBANISMO 

A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 

• Informação do Gabinete Municipal de Ambiente e Sustentabilidade a enviar o resultado das 
análises à qualidade de água da Lagoa de Albufeira (na zona mais procurada para banho) 
e na praia do Ribeiro do Cavalo, efetuadas entre os meses de Maio e Setembro de 2016, 
tendo os resultados obtidos revelado que as águas tiveram qualidade para banhos.  
(SGD 17.361) 

•  Informação do Coordenador do Projeto Municipal AUGI a enviar o relatório da Assembleia 
da Administração Conjunta da AUGI 43 do Casal do Sapo, Quinta do Conde, realizada no 
dia 12 de Novembro de 2016, onde entre outros assuntos, foi aprovado o relatório e contas 
intercalares’2015. 
Aproveita para sugerir, por motivo do falecimento inesperado do Presidente da AUGI em 
causa, Sr. Joaquim Sabino, facto que originou algumas questões no funcionamento da dita 
Assembleia, que seja transmitido aos membros da CA cessante o reconhecimento pelo 
empenhamento, dedicação e honestidade na gestão do processo de reconversão da AUGI. 
(SGD 17.985). 
 
 

INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOURO DA AÇÃO SOCIAL  

A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 

• Informação do Gabinete de Habitação, ação Social e Saúde/Ação Social a dar conta do 
relatório da 7.ª Edição do Projeto “Roda de Livros” (recolha e organização de manuais 
escolares para posterior distribuição). (SGD 15.969) 

 
 

INFORMAÇÕES – VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

A Câmara tomou conhecimento do seguinte:  

�17.ª alteração ao Orçamento e 16.ª alteração às Grandes Opções do Plano’2016. (SGD 
18.377)      

 

 

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.  
 

 


