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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2017 

 

 

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. 

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 

 Terminada a Ordem do Dia, a Câmara reconhecendo a urgência de deliberação 
imediata, deliberou, por unanimidade, apreciar o seguinte assunto:  

 • Atividades turísticas de caráter subaquático, ambiental e educativo – 
desenvolvimento de ações – protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a  
TRIDACNA- Associação de Atividades subaquáticas – reunião de 19.Fevereiro.2016 – 
adenda – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 

EXPEDIENTE 

A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondência: 

1. Email da Junta de Freguesia da Quinta do Conde a informar ter aprovado, na sua reunião 
realizada no dia 23 de Novembro de 2016, a “2.ª Alteração ao Acordo de Execução” 
celebrado entre a Câmara Municipal e a respetiva Junta. 
Aproveita a oportunidade para informar que o mesmo assunto foi igualmente aprovado 
em Assembleia de Freguesia, realizada no dia 06 de Dezembro de 2016. (SGD 2.003) 
 
 
 
 

2. Ofício da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde a remeter os seguintes 
documentos por si aprovados, na sessão ordinária realizada no dia de 06 de Dezembro 
de 2016: - Votos de Boas Festas, aprovado, por unanimidade; - Voto de Pesar “No 
Passado Dia 25 de Novembro Faleceu Fidel Castro”, aprovado, por maioria; - 
Recomendação “Iluminação Pública – Freguesia da Quinta do Conde”, aprovada, por 
unanimidade; - Moção “Pela Construção da Escola Secundária do Peru”, aprovada, por 
unanimidade; - Saudação “Jorge Moreira da Silva – Mais um Português numa 
Organização Internacional”, aprovada, por maioria; Moção “25 de Novembro de 1975”, 
reprovada. (SGD 1.526)     
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Deu-se conta depois de mais o seguinte: 
 

3. E-mail da Câmara Municipal de Ourém a enviar certidão da deliberação por si tomada, no 
Período de Antes da Ordem do Dia, na reunião de 02 de Dezembro de 2016, que 
aprovou o teor da moção sobre a “Revogação da legislação sobre a aplicação, por parte 
da Assembleia da República, de taxas às serventias de passagem e acesso a 
propriedades agrícolas” e, a solicitar que esta Câmara Municipal se associe a esta 
deliberação (SGD 1.997) 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, enviar 
o assunto a análise e parecer dos competentes serviços. 
 

 
 

4. E-mail da Sociedade Musical Sesimbrense a remeter a lista dos novos Corpos Sociais, 
eleitos na sua Assembleia Geral Eleitoral, realizada no dia 08 de Dezembro de 2016, 
para o biénio 2017/2018. (SGD 1.959)  
Deliberação genérica. 

 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

Foram apreciados os seguintes: 

1. Obras novas – reconstrução e ampliação de edifício de habitação – Largo 5 de Outubro e 
Rua da República, n.ºs 19 e 21 – Sesimbra – arquitetura – Portucale Ventures, SA e 
Maria Alice Barreira (1.043 DAU)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

2. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 10/04 – área de 
construção total – alteração da deliberação de 06.Julho.2016 – Alfarim – Carlos Pereira 
(UAPU 01/17) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
3. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 08/90 – Aiana de 

Cima – Negrão & Negrão, Ld.ª (UAPU 02/17)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

4. Operações de loteamento – alteração ao alvará n.º 07/14 – aumento de fogos – AUGI 35 
da Lagoa de Albufeira – Comissão de Administração da AUGI 35 (SGD 1195)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
 
PESSOAL 

1. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Eng.º Fernando 
Manuel Pascoal Martins – emissão de parecer (SGD 1.183)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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2. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Eng.º José 
Gomes Patrão – emissão de parecer (SGD 1.182)    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

3. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – José Alexandrino 
Oliveira – emissão de parecer (SGD 1.180)    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

4. Contrato de prestação de serviços – Dr. Nuno Manique – emissão de parecer (SGD 
1.299)    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
  
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

Foram tomadas mais as seguintes deliberações: 

1. Fornecimento de energia elétrica para as instalações do Município de Sesimbra – 
abertura de concurso público – júri – nomeação (SGD 1.199)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

2. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 01 e 15 de Dezembro de 2016 – aprovação (SGD 742)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

3. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 16 e 31 de Dezembro de 2016 – aprovação (SGD 747)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

4. Mercado Municipal de Sesimbra – arrematação em hasta pública do direito à ocupação 
da banca n.º 32, destinada à venda de produtos hortofruticolas – ato público – comissão 
– nomeação (SGD 1.024)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
 
5. Venda ambulante – zonas demarcadas – rotas – atribuição definitiva (SGD 1.290)  

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

6. Carnaval’2017 – espaços para o exercício de venda ambulante durante e no evento – 
delimitação – ato público – comissão – nomeação (SGD 1.196)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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7. Bandeira Azul da Europa’2017 – Praias do Ouro, Califórnia, Moinho de Baixo e Lagoa de 
Albufeira/mar – candidaturas – subsmissão – aprovação (SGD 794)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

8. Manutenção de um grupo de bombeiros permanente – protocolo celebrado entre a 
Câmara Municipal de Sesimbra e a Real Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Sesimbra – reunião de 05.Junho.2013 – alteração – aprovação (SGD )  
Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 

9. Associação de Pais de Aiana – frequência de atl – alunos carenciados – subsídio 
eventual (SGD 385)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

10. Associação de Pais de Alfarim – frequência de atl – alunos carenciados – subsídio 
eventual (SGD 381)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

11. Associação de Pais da EB1 N.º 3 da Quinta do Conde – frequência de atl – alunos 
carenciados – subsídio eventual (SGD 375)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

12. Carnaval’2017 – cegadas e enterro do bacalhau – subsídios eventuais (SGD 1.345)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

13. 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: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

14. Gestão e Desenvolvimento do CIPA-Centro de Inovação e Participação Associativa’2017 
– protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Sesimbra e o MGBOOS – subsídio 
eventual (SGD 134)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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REUNIÕES ORDINÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 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 Fevereiro para as seguintes datas, à mesma 
hora (10,00 h) e no mesmo local (Sala Polivalente da Biblioteca Municipal):    
 
1.ª Reunião Ordinária – de 01 para dia 14 (terça-feira);  

2.ª Reunião Ordinária – de 15 para o dia 24 (sexta-feira).  

 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  

A Câmara tomou conhecimentos dos: 

• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 04 e 05 de Janeiro de 2017 (zona 1); de 
23 de Dezembro de 2016 a 09 de Janeiro de 2017 (zona 2) e de 04 a 13 de Janeiro de 
2017 (zona 5 e 3). 

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 12 de Janeiro de 2017.  
 

 

INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 

A Câmara tomou conhecimentos do seguinte: 

• Informação do Gabinete de Projetos, Gestão e Fiscalização de Obras dando conta de que 
existem condições para se proceder à 4.ª fase da liberação da caução respeitante à 
empreitada da obra de “Recuperação da Casa do Bispo, em Sesimbra. (SGD 845) 
●Do Projeto Municipal AUGI a remeter o relatório de contas dos anos 2014 e 2015 da 

Comissão de Administração da AUGI 40 das Courelas da Brava. (SGD 929) 
 
 

 
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.  
 


