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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 21 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 

 

 

ASSUNTO APRECIADO AO ABRIGO DO N.º 2 DO ART.º 50.º DA LEI n.º 75/2013, DE 12 
DE SETEMBRO:  
 
A Câmara reconhecendo a urgência de deliberação imediata, deliberou, por 
unanimidade, apreciar o seguinte assunto: 
 
1. Contrato de concessão de energia elétrica em baixa tensão – protocolo celebrado entre o 

Município de Sesimbra e a EDP, Distribuição – anexo I, alteração – aprovação – reunião 
de 26.Outubro.2016 – envio à Assembleia Municipal (SGD 19.606)         
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

 
EXPEDIENTE 

A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondência: 

1. Ofício da Assembleia Municipal a informar ter deliberado, por maioria, aprovar na sua 1.ª 
reunião da sessão ordinária de Dezembro, relizada no dia 16, as “Grandes Opções do 
Plano (PPI e AMR’S) e Orçamento’2017 – Mapa de Pessoal”.(SGD 46.308) 
 
 

2. Ofício do mesmo Órgão Autárquico a informar ter deliberado, por unanimidade, aprovar 
na sua 1.ª reunião da sessão ordinária de Dezembro, realizada no dia 16, a “Designação 
dos Elementos do Júri dos Procedimentos Concursais para Provimento dos Cargos 
Dirigentes para os Cargos de Chefe de Divisão de Assuntos Jurídicos e de Chefe de 
Sivisão de Obras Municipais e Logística”, constantes do mesmo, respetivamente.” (SGD 
46.292) 

 
 

3. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
maioria, na sua 1.ª reunião da sessão ordinária do mês de Dezembro, realizada no dia 
16, o seguinte: 1- emitir parecer favorável à criação do Sistema Multimunicipal de 
Saneamento de Águas Residuais da Península de Setúbal, bem como da sociedade 
concessionária da respetiva exploração e gestão; 2- aprovar o Acordo Parassocial a 
celebrar entre todos os acionistas da SIMARSUL, SA, e que visa regular algumas 
matérias relativas à scoiedade. (SGD 46.302) 

 

4. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
unanimidade, na sua 1.ª reunião da sessão ordinária do mês de Dezembro, realizada no 
dia 16, autorizar a “1.ª Alteração ao Acordo de execução com a Junta de Freguesia do 
Castelo”. (SGD 46.298) 
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5. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
unanimidade, na sua 1.ª reunião da sessão ordinária do mês de Dezembro, realizada no 
dia 16, autorizar a “1.ª Alteração ao Acordo de execução com a Junta de Freguesia da 
Quita do Conde”. (SGD 46.296) 

 

6. E-mail da Área Metropolitana de Lisboa a remeter o ofício n.º 1.116/2016, de 29 de 
Novembro, a enviar o teor da minuta da ata da reunião ordinária n.º 28/CEML/2016, 
realizada no dia 29 de Novembro, que anexa, e ata da reunião n.º 27/CEML/2016, 
realizada no dia 15 de Novembro de 2016. (SGD 45.491) 
 
 

7. Ofício da Câmara Municipal do Montijo a enviar o teor da Moção por si aprovada, por 
maioria, na sua reunião ordinária realizada no dia 23 de Novembro de 2016, subordinada 
à epígrafe “Parque Municipal Carlos Hidalgo Gomes Loureiro – Património Cultural do 
Concelho do Montijo”. (SGD 45.219) 

 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

Foram tomadas mais as seguintes deliberações: 

1. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 01 e 15 de Novembro de 2016 – aprovação (SGD 18.896)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

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

efetuados entre 16 e 30 de Novembro de 2016 – aprovação (SGD 18.897)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

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

efetuados entre 24 de Novembro e 07 de Dezembro de 2016 – aprovação – ratificação 
(Vereador) (SGD 19.538)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
4. Reabilitação da rede viária da freguesia do Castelo – repavimentação de arruamentos da 

Quintinha – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação (SGD 19.337)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

5. Centro de Saúde de Sesimbra – edifício da Rua Dr. Aníbal Esmeriz, em Sesimbra – 
elaboração de projectos de fundações e estruturas, de alimentação e distribuição de água 
e de drenagem de águas residuais e pluviais e rccte revogação da deliberação de 
09.Novembro.2016 – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação (SGD 
19.049)       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

6. Constituição de fundos de maneio’2017 – aprovação (SGD 18.950)       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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7. Regulamento municipal de acesso, atribuição e gestão de habitações sociais – 
elaboração – consulta pública (SGD 19.374)  
Deliberação: Deliberado, por unanimidade: 1- desencadear o procedimento do 
regulamento; 2- fixar o prazo de 10 dias, a contar da data da publicitação do início 
do procedimento no sítio institucional do Município, para os interessados 
apresentarem contributos; 3- delegar na Vice-Presidente a direção do 
procedimento. 

 
 

8. Plano intermunicipal de defesa da floresta contra incêndios – parecer do Instituto da 
Conservação da Natureza e Florestas (SGD )       
Deliberação: Não apreciado por ter sido incluído sob a epígrafe “Informações do 
Vereador da Proteção Civil”. 

 
 

9. Passagem do ano 2016/2017 – alargamento dos limites de horário de funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais do concelho de Sesimbra – autorização (SGD 19.280)       
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, autorizar o alargamento dos limites de 
horário de funcionamento dos estabelecimentos do concelho até às 06,00 horas, na 
noite da passagem de ano. 

 
 

10. Passagem do ano 2016/2017 – proibição de venda ambulante (SGD 19.283)       
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, proibir no período da passagem de ano o 
exercício de atividades de comércio e prestação de serviços de restauração ou 
bebidas de caráter sedentário (venda ambulante), bem todo o Concelho de 
Sesimbra, exceto nos locais fixos de venda ambulante demarcados, aprovados por 
deliberação de 20.Janeiro.2016.  
 
 

11. Venda ambulante – rotas’2017 – zonas demarcadas – aprovação (SGD 19.469)       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Rotas – peixe, pão, produtos 
hortofrutícolas; sorteio – Sala Polivalente da Biblioteca Municipal, dia 16 de Janeiro 
de 2017; pelas 10,00 horas. 

 
 

12. Feira da Lagoa de Albufeira – pavilhão destinado a estabelecimento de restauração e 
bebidas – cessão da posição contratual (SGD 19.463)       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. De Maria Albertina Cardoso Fernandes 
Oliveira para Mónica Cristina Sousa Oliveira Valadas.   

 
 

13. Toponímia – reconhecimento da natureza pública do caminho sito em Azoia, na Rua da 
Foz, que ocupa parcialmente e atravessa o prédio descrito na CRP sob o n.º 4426 – 
Manuel Gomes (SGD 45.861)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

14. Época balnear’2017 – definição – ratificação (Vice-Presidente) (SGD 19.419)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. O período foi fixado ente 01.Junho e 
15.Setembro.  
 
 

15. Sesimbra é Peixe e Arte na Rua – elaboração e requalificação de trabalhos – subsídios 
eventuais (SGD 19.354)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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16. Criação de condições de habitabilidade – habitação sita nos Torrões, na Aldeia do Meco 
– candidatura no âmbito do RMARH – subsídio – Arquiminio Chança (SGD 19.347) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

17. Associação de Cultura e Recreio União Trabalhadora Zambujalense – contratação de 
técnicos – futebol – regulamento de apoio ao associativismo desportivo – subsídio 
mensal (SGD 19.345)       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

18. AFID-Fundação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa Deficiente – 
participação nas comemorações do dia Internacional da Pessoa com Deficiência – 
subsídio eventual (SGD 19.393)       
Deliberação: Não apreciado. 

 
 
 
REUNIÕES ORDINÁRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 – ALTERAÇÃO DAS DATAS   
Por proposta da Senhora Vice-Presidente a Câmara deliberou, por unanimidade, alterar as 
datas das suas reuniões ordinárias do mês de Janeiro para as seguintes datas, à mesma 
hora (10,00 h) e no mesmo local (Sala Polivalente da Biblioteca Municipal):    
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INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE, POR MOTIVO DE SAÚDE DO 
PRESIDENTE  

A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 

• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 29 de Novembro e 14 de Dezembro de 
2016 (zona 2) e de 14 de Dezembro de 2016 (zona 3 e 5). 

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 28 de Novembro e 12 de Dezembro de 
2016. 
 
 

INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – OUTRAS, POR MOTIVO DE DOENÇA DO 
PRESIDENTE – PELOURO DE OBRAS MUNICIPAIS 

A Câmara tomou conhecimento:  

• Do Gabinete de Projetos, Gestão e Fiscalização de Obras a informar que a empreitada da 
obra de “Construção de Acessos e Estacionamento na Escola EB/JI de Sampaio” está em 
condições para se proceder à 3.ª liberação da caução. (SGD 18.944)   

 
 

INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOUROS DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS, 
DESPORTO E EDUCAÇÃO 

A Câmara tomou conhecimento do seguinte:   

• Da Biblioteca Municipal relatório da “XIII Edição da Feira do Livro de Sesimbra’2016”, que 
decorreu entre 15 de Julho e 21 de Agosto de 2016, na Praça da Califórnia, Loja 4E, em 
Sesimbra. (SGD 18.661) 
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• Do Serviço de Desporto a enviar o relatório das seguintes atividades:“BTT pelo 
Património’2016”; “Sábados em Movimento’2015”; “Sempre a Mexer para Não Envelhecer” 
e “Plano de Manutenção das Estações da Vitalidade Feminina’2016”. (SGD 18.326) 

• Do Serviço de Educação a enviar o relatório “Orquestra Geração da Boa Água”, ano letivo 
2015/2016. (SGD 18.541) 

 

INFORMAÇÕES – VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

A Câmara tomou conhecimento: 

• Da Unidade de Contabilidade a dar conta da relação das despesas efetuadas com o fundo 
maneio, pelos diversos serviços durante o mês Novembro’2016. (SGD 19.476) 

 

INFORMAÇÕES DA VEREADORA DO PELOURO DA SAÚDE   

A Câmara tomou conhecimento: 

• Do Gabinete de Habitação e Ação Social a dar conta que o projeto candidatado por esta 
Câmara Municipal, “Escolhe o Teu Caminho”, foi agraciado com Menção Honrosa no 
âmbito do Prémio FNAS-Fórum Nacional Álcool e Saúde na área da Intervenção 
Autárquica, cuja cerimónia teve lugar no dia 12 do corrente. (SGD 19.349) 

 

INFORMAÇÕES DO VEREADOR DA PROTEÇÃO CIVIL   

A Câmara tomou conhecimento: 

• Do Gabinete Municipal da Proteção Civil de Sesimbra a dar conta do ofício do Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas onde comunica a aprovação do Plano 
Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, por despacho de 29 de Agosto de 
2016. (SGD 42.991) 

 
 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO  
 
� Usou da palavra a Senhora D. Maria Manuela de Sousa Cerqueira, residente na 
Quinta do Conde, há décadas, para, em representação de um parente seu, que possui 
um terreno, em zona verde, também naquela área do Concelho, a Câmara Municipal 
lhe propôs permutar com um existente no loteamento da Ribeira do Marchante, para 
tal não tem capacidade financeira para realizar tal operação. 
De seguida solicitou a realização do traçado destinado a estacionamento no 
arruamento que se encontra junto à Igreja Católica, na Quinta do Conde, por ali 
existirem viaturas estacionadas há mais de cinco anos, que nunca se deslocam, e 
porque os seus proprietários pagam o IMT, consideram ser proprietários do respetivo 
lugar. 

Depois deu conta que não compreende porque é que lhe cobram uma quantia tal 
elevada na fatura da água, porque para além de morar sozinha, não possui jardim e 
não consome tanta água que justifique tal quantia. 
 Por fim solicitou que fosse efetuado um estudo à localização das passadeiras na 
Quinta do Conde, porque existem casos, onde estas se encontram colocadas em 
frente de portões de habitações.  
 
�  Usou depois da palavra a Senhora D. Maria Manuela Alves, residente igualmente na 
Quinta do Conde, há décadas, para sugerir que, na Travessa, perto da sua habitação, 
na Rua Serra da Arrábida, local onde os animais fazem as suas necessidades e 
utilizado igualmente para estacionamento de viaturas, fossem colocados bancos, 
semelhantes aos usados nos jardins públicos e o embelezamento do local.   


