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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2017 

 

 

Antes da Ordem do Dia, a Câmara deliberou, por unanimidade, justificar as faltas do 
Senhor Presidente, Arqt.º Augusto Manuel Neto Carapinha Pólvora, pelos motivos 
invocados no documento presente na reunião extraordinária de 31 de Março de 2016, 
e dos Vereadores Senhores Dr. José Henrique Peralta Polido, Eng.º Sérgio Manuel 
Nobre Marcelino, Dr. Américo Manuel Machado Gegaloto, Dr.ª Cláudia Sofia Durand 
Cocharra Gorjão da Mata e Francisco José Pereira Luís à reunião extraordinária de 17 
do corrente, que não se efetuou por falta de quórum. 
 
 
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. 

A Tomada de Posição subscrita pela Senhora Vice-Presidente subordinada ao tema 
“Sobre a Transferência de Competências para os Municípios”, não foi apreciada 
transitando a discussão e votação da mesma para a próxima reunião ordinária.  
 
      
 

ORDEM DO DIA 

EXPEDIENTE 

A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondência: 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por unanimidade, 
autorizar a “Contratação de um Empréstimo de Curto Prazo até ao montante de 2 
milhões de euros com o Banco BPI”, nas condições constantes do relatório de análise 
propostas, na sua sessão ordinária realizada  no dia 17 do corrente. (SGD 6.554) 

 
 
2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 

unanimidade, “Reconhecer o interesse público municipal na regularização da 
instalação – Eco-Transferência e Ecocentro, sito no Pinhal do Cabedal, freguesia 
do Castelo, deste concelho”, na sua sessão ordinária realizada no dia 17 do corrente. 
(SGD 6.559) 

 
 
3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o teor da saudação 

subordinada ao tema “Dia Internacional da Mulher”, aprovada, por unanimidade, na 
sua sessão ordinária realizada  no dia 17 do corrente. (SGD 6.551) 

 
 
4. E-mail da Área Metropolitana de Lisboa a remeter o ofício n.º 166/2017, de 08 de 

Fevereiro, a enviar o teor da minuta da ata da reunião ordinária n.º 03/CEML/2017, 
realizada no dia 07 do corrente e a ata da reunião n.º 02/CEML/2017, realizada no dia 
14 de Janeiro de 2017, documentos que anexam. (SGD 5.678) 
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5. E-mail do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar a resposta do 
Governo à pergunta, colocada a pela Deputada Paula Santos e pelos Deputados 
Francisco Lopes e Bruno Dias, através do Ministério da Saúde, sobre “Situação do 
Desenvolvimento do Processo de Construção do Hospital no Concelho do Seixal” 
(SGD 5.676) 
 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

Foram apreciados os seguintes: 

1. Operações de loteamento – loteamento urbano – área de STP do lote 17 D – taxas 
urbanísticas – alteração da deliberação de 21.Outubro.2015 – AUGI 41 do Casal do Sapo 
– Quinta do Conde – Comissão de Administração da AUGI 41 (SGD 3.095) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

2. Operações de loteamento – loteamento de iniciativa municipal – relatório de ponderação 
dos resultados da publicitação – AUGI 57 da Lagoa de Albufeira – Comissão de 
Comproprietários da AUGI 57 (SGD 3.063)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

3. Comissão de Administração da AUGI 45-B Fontainhas – Quinta do Conde – AUGI de 
iniciativa municipal com apoio da administração conjunta – minuta do contrato de 
urbanização – aprovação (SGD 3.129)   
Deliberação:  Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

PESSOAL 

1. Mobilidade intercarreiras – consolidação – Anabela Coelho (SGD 3.111)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

2. Mobilidade intercarreiras – consolidação – Eduardo Cunha (SGD 3.116)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

3. Mobilidade intercarreiras – consolidação – Rosário Cagica (SGD 3.107)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

4. Mobilidade intercarreiras – consolidação – Hugo Pólvora (SGD 3.131)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

5. Mobilidade intercarreiras – consolidação – Manuel António José (SGD 3.118)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

Foram tomadas mais as seguintes deliberações: 

1. Concessão e construção da exploração do complexo funerário e forno crematório do 
cemitério municipal de Sesimbra na Quinta do Conde – receção provisória (SGD 3.083)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

2. Instalações desportivas municipais – tabela – taxas de utilização – atualização  
(SGD 2.588)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

3. Relação dos encargos assumidos e não pagos durante a gerência de 2016 e que 
transitam para 2017 (SGD 3.281)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

4. Requalificação e ampliação da Escola Navegador Rodrigues Soromenho – acordo de 
execução a celebrar entre o Município de Sesimbra e o Ministério da Educação – minuta 
– aprovação – envio à Assembleia Municipal (SGD 3.288)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Sobre o assunto os Vereadores Dr. 
Américo Gegaloto e Dr.ª Cláudia Mata produziram uma declaração para constar na 
ata. 
 
 
 

5. Mercado Municipal da Quinta do Conde – contrato de concessão de ocupação e 
exploração das lojas comerciais 12, 18 e 24 – alteração da redação do n.º 1 da cláusula 
5.ª – aprovação  (SGD 3.175)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

6. Obra de ligação ao ramal de esgoto da habitação sita no Beco Maria Calha – Pedreiras – 
candidatura no âmbito do RMARH – Américo Cachão – subsídio (SGD 2.834)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

7. Obra de ligação ao ramal de esgoto da habitação sita na Rua Sebastião da Gama, lote 53 
– Quinta do Conde – candidatura no âmbito do RMARH – Ana Cristina Gouveia – 
subsídio (SGD 2.901)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

8. Obra de ligação ao ramal de esgoto da habitação sita na Rua Infante D. Henrique, lote 
2810 – Quinta do Conde – candidatura no âmbito do RMARH – Joaquim Margalho – 
subsídio (SGD 3.022)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

9. Projeto de animação e formação – protocolo de colaboração a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Sesimbra e a ANIME – minuta – aprovação – subsídio eventual e revogação 
das deliberações anteriormente tomadas(SGD 3.358)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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10. Carnaval’2017 – grupos e escolas de samba – GRES Bota no Rego e Tripa Associação – 
subsídios eventuais – retificação da deliberação de 11.Janeiro.2017 (SGD 2.918)  
Deliberação: Não apreciado. 
 
 

11. Carnaval’2017 – Tripa Associação-Tripa Mijona – desfile no sábado de carnaval – 
subsídio eventual  
(SGD 2.916)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

12. Carnaval’2017 – concurso infantil de fantasias de carnaval – animação – Serviços Sociais 
dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Sesimbra – subsídio eventual (SGD 3.072)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

13. Associação Cultural e Desportiva da Cotovia – aquisição de material gimnico – subsídio 
eventual (SGD 2.377)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

14. Grupo Desportivo União da Azoia – regulamento de apoio do associativismo Desportivo – 
3.º Ori-Trail-Rogaine do Cabo Espichel – subsídio eventual (SGD 3.088)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

15. Centro de Estudos Culturais e Ação Social Raio de Luz – aquisição de equipamento de 
som e alterações na rede informática do edifício – subsídio eventual (SGD 2.843)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

REUNIÕES ORDINÁRIAS DO MÊS DE MARÇO 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 Março para as seguintes datas, à mesma 
hora (10,00 h), sendo que a primeira (dia 08) terá lugar no mesmo local (Sala Polivalente da 
Biblioteca Municipal):e a segunda (dia 22) terá lugar no Auditório Conde Ferreira:    
 

1.ª Reunião Ordinária – de 01 para dia 08 (quarta-feira);  
2.ª Reunião Ordinária – de 15 para o dia 22 (quarta-feira).  

 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
A Câmara tomou conhecimento dos: 
 Despachos de gestão urbana – zona oriental de 26 de Janeiro e 02 de Fevereiro de 2017.  

 
 

INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 
 Do Gabinete Municipal de Ambiente e Sustentabilidade a dar conta do email do ICNF- 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas no qual dá conta do relatório final 
do processo de Avaliação do POPNA-Plano de Ordenamento do Parque Natural da 
Arrábida, iniciado em 2015. (SGD 4542)  
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 Do Gabinete de Turismo, Economia Local e Pescas/ Economia Local a dar conhecimento 
da ata do ato público sobre “Carnaval’2017 – espaços para o exercício de venda 
ambulante durante e no evento – delimitação – adjudicação definitiva” (SGD 3.150) 

 
 

INFORMAÇÕES – VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 

 Da Unidade de Contabilidade a enviar a relação das despesas efetuadas com o fundo 
maneio, pelos diversos serviços, durante o mês de Janeiro’2017. (SGD 3.190) 

 
 

 

 
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.  

 
 


