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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2017 

 

 

Antes da Ordem do Dia a Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta do 
Senhor Presidente, Arquitecto 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 

ASSUNTOS APRECIADOS 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 os seguintes assuntos: 

 
1. Fornecimento de refeições em regime de confecção local e de refeições transportadas 

para os jardins-de-infância e escolas básicas do 1.º ciclo da rede pública do concelho de 
Sesimbra – concurso público – programa de concurso – retificação  (SGD 9.428)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 

2. Atribuição de distinções e condecorações municipais – Campeã Nacional na categoria de 
Iniciadas Femininas – Constança Mendes, atleta da Associação Cultural e Desportiva da 
Cotovia – 1.º lugar na Prova Nacional de POMSAES – TAEKWONDO – Medalha de 
Mérito Municipal Grau Prata  (SGD 9.535)  
Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade.  
 
 
 

EXPEDIENTE 

A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondência: 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por unanimidade, 
na sua sessão extraordinária realizada no dia 01 do corrente, aprovar a “1.ª Revisão do 
Orçamento e 1.ª Revisão do Plano de Atividades’2017”. (SGD 23.583) 

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

na sua sessão extraordinária realizada no dia 01 do corrente, aprovar a “Certificação e 
Auditoria das Contas da Câmara Municipal de Sesimbra para o triénio 2017/2019 – 
aquisição de serviços – nomeação do auditor externo – adjudicação”. (SGD 23.591) 

 
 

3. Ofício Fundo Ambiental, do Ministério do Ambiente, a informar que, tendo em conta que 
os projetos financiados pelo extinto Fundo de Protecção de Recursos Hídricos, passaram 
a ser da sua responsabilidade, o projeto deste Município “Abertura da Lagoa de 
Albufeira ao Oceano”, cujo o resultado da análise está prevista para o próximo mês de 
Julho e, caso toda a documentação esteja em conformidade, após a necessária 
autorização, poderá ser celebrado o contrato de financiamento.(SGD 22.732) 
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4. Email da Área Metropolitana de Lisboa a enviar, na sequência da reunião ordinária de 18 
de Maio do Conselho Metropolitano de Lisboa, a minuta da ata n.º 05/CML/2017, 
respeitante à reunião ordinária de 18 de Maio, a ata n.º 04/CML/2017, relativa à reunião 
de 20 de Abril, e bem assim a documentação distribuida no decurso da reunião no ponto 
n.º 2 da Ordem de Trabalhos “Informação sobre Concurso(s) publico(s) 
internacional(is) com vista à concessão de SPTP rodoviários nos termos de 
Regulamentação em vigor”. Aproveita a oportunidade para remeter também o 
documento distribuído na reunião de 20 de Abril no ponto 7 da Ordem de Trabalhos 
“proposta n.º 36/CEML/2017 – aprovação dos Itens a apresentar à EDP Distribuição 
relacionados com o Anexo 1, respetivo anexo – relatório e correspondência trocada 
sobre a matéria com a Associação Nacional de Municipios e a EDP Distribuição”. 
(SGD 17.400) 

 
 
5. Email da Fundação Mário Soares, subscrito por Isabel Soares e João Soares, na 

impossibilidade de o poderem fazer pessoalmente, em seu nome pessoal e em 
representação dos netos e restante família, deixam em expresso da presente forma o seu 
convívio e agradecimento pelo voto de pesar em homenagem a Mário Soares, aprovado, 
por unanimidade,por este Órgão Autárquico, na sequência da sua morte em 07 de 
Janeiro do ano em curso. 

 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

Foram apreciados os seguintes: 

1. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 16/86 – lote 1 – 
Vale do Paraíso – Vila de Sesimbra – Maria Margarida Anunciação  
(UAPU Presidente/Urbanismo) 
Deliberação: Não apreciado. 
 
 

2. Plano de Pormenor da AUGI 9 da Lagoa de Albufeira – receção definitiva parcial – 
espaços verdes e toponímia (SGD 9.121-Presidente/Urbanismo) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

Foram tomadas mais as seguintes deliberações: 

1. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do concelho 
de Sesimbra – Lagoa de Albufeira 2.ª fase – intercetor norte e da Sachola e Avenidas do 
Casalão, Alcaide, Pinheiros e Acácias – auto de vistoria – deteção de defeitos em período 
de garantia (SGD 9.278 - Presidente) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

2. Ordenamento do Trânsito da Vila de Sesimbra – alteração ao anexo A – circulação de 
pesados/dimensão – aprovação (SGD 8.839 - Urbanismo/Presidente)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, com declaração de voto dos Vereadores 
Dr. Américo Gegaloto e Dr.ª Cláudia Mata. 
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3. Habitação Municipal de Sesimbra – resolução do contrato de arrendamento relativo ao 
fogo sito no Bairro Argéis, bloco 1, 3.º frente, na Vila de Sesimbra – João Francisco Costa 
Gonçalves Machado (SGD 9.067 - Vice-Presidente/Habitação)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

4. Habitação Municipal da Quinta do Conde – Boa Água – resolução do contrato de 
arrendamento relativo ao fogo sito na Rua João XXIII, n.º 714 G, 2.º dt.º, na Boa Água – 
Quinta do Conde – António Manuel Fernandes Tito  
(SGD 9.068 - Vice-Presidente/Habitação)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

5. Piscina de Sesimbra – preços’2017 – aprovação  
(SGD 9.178 - Vice-Presidente/Desporto)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Atualizado de acordo com a taxa de 
inflação ‘2016 – 0,6%. 
 
 

6. “Sesimbra é Peixe e Arte na Rua” – 5.º passatempo – normas – aprovação  
(SGD Presidente/Turismo)  
Deliberação: Não apreciado. 
 
 

7. Plano Anual de Transportes Escolares – previsão – ano letivo 2017/2018 – aprovação 
(SGD 9.200 - Vice-Presidente/Educação)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

8. Serviço de Refeições Escolares – normas de funcionamento – ano letivo 2017/2018 – 
ementa e composição das refeições n.ºs 3 e 4 do art.º 4.º dieta e vegetariana – alteração 
da deliberação de 05.Maio.2016 (SGD 9.165 - Vice-Presidente/Educação)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

9. Educação Pré-Escolar e Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico – fornecimento de 
refeições – serviço adjudicado pela DGEST – ano letivo 2015/2016 – transferência de 
verba à DGEST (SGD 8.386 - Vice-Presidente/Educação)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

10. Transportes Escolares Junho/Julho’2017 – módulos/bilhetes – pagamento – aprovação 
(SGD 8.539 - Vice-Presidente/Educação)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

11. Agrupamento de Escolas da Boa Água – SAF-Sala de Aula do Futuro – aquisição de 
mobiliário – subsídio eventual (SGD 8.454 - Vice-Presidente/Educação)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

12. 13.ª Edição da Mostra de Teatro Escolar – Grupo de Teatro Show Time – subsídio – 
código orçamental – retificação da deliberação de 19.Abril.2017 
(SGD 8.058 - Vice-Presidente/Educação)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 



07.06.2017 

 
 

 4 

13. Jogos do Futuro da Região de Setúbal’2017 – Torneio de Futebol de Praia – arbitragem – 
Associação de Futebol de Setúbal – subsídio eventual  
(SGD 9.058 - Vice-Presidente/Desporto)  
Deliberação: Não apreciado. 
 
 

14. Jogos do Futuro da Região de Setúbal’2017 – Torneio de Futsal Masculino – arbitragem 
– Associação de Futebol de Setúbal – subsídio eventual  
(SGD 8.647 - Vice-Presidente/Desporto)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

15. Jogos do Futuro da Região de Setúbal’2017 – Hóquei em Patins – arbitragem – 
Associação de Patinagem de Setúbal – subsídio eventual  
(SGD 8.685 - Vice-Presidente/Desporto)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

16. Centro Comunitário da Quinta do Conde – transporte da representação municipal de 
andebol nos Jogos do Futuro da Região de Setúbal’2017 – subsídio eventual  
(SGD 9.183 - Vice-Presidente/Desporto)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

17. Grupo Desportivo de Alfarim – campo de futebol – execução de obras de cobertura em 
bancada – regulamento municipal de apoio financeiro ao associativismo desportivo – 
subsídio eventual (SGD 8.234 - Vice-Presidente/Desporto)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

18. Grupo Desportivo de Alfarim – construção de um ginásio e rouparia – regulamento 
municipal de apoio financeiro ao associativismo desportivo – subsídio eventual  
(SGD 9.157 - Vice-Presidente/Desporto)  
Deliberação: Não apreciado. 
 
 

19. Distinções e Condecorações Municipais – Associação Cultural e Desportiva da Cotovia – 
Campeã Regional de Atletismo por Equipas – atletas Ana Sofia, Beatriz Dionísio, 
Catarina Santos, Cátia Pereira, Daniela Viegas, Inês Mata, Mafalda Henriques, Mariana 
Silva e treinador Vitor Santos – medalhão da Vila de Sesimbra  
(SGD 8.963 - Vice-Presidente/Desporto)  
Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade. 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
A Câmara tomou conhecimento dos seguintes: 

 Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 18 a 30 de Maio de 2017 (zona (zona 
2, 3 e 5). 

 Despachos de gestão urbana – zona oriental de 18 e 25 de Maio de 2017.  
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INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 

 Do Gabinete de Turismo, Economia Local e Pescas/Turismo a enviar informação acerca da 
comparação entre o 1.º trimestre de 2017 com o 1.º trimestre de 2016 do “Turismo 
em Sesimbra” (SGD 9.025) 

 Do Gabinete de Turismo, Economia Local e Pescas/Turismo a enviar o “Relatório da 
Conferência Internacional Oceans Past VI – 2017 – Sesimbra”, que se realizou entre os 
dias 15 e 18 de Maio. (SGD 8.538) 

 Do Gabinete de Turismo, Economia Local e Pescas/Pescas, Ruralidade e Empresário a 
enviar o “Relatório de Atividades respeitante ao mês de Março’2017. (SGD 7.317) 

 Do Gabinete de Municipal de Ambiente e Sustentabilidade a enviar cópia do ofício enviado 
à Agência Portuguesa do Ambiente onde questiona se é sua intenção apresentar uma 
candidatura para financiamento da operação de “Desassoreamento da Lagoa de 
Albufeira” e simultaneamente manifestar a disponibilidade do Município em 
estabelecer uma parceria para o efeito. (SGD 7.769) 

 
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – OUTRAS, POR MOTIVO DE IMPEDIMENTO 
DO PRESIDENTE  
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 

 Do Gabinete Municipal de Ambiente e Sustentabilidade a enviar cópia do ofício enviado à 
Agência Portuguesa do Ambiente onde apresenta, no âmbito da consulta pública do 
“Programa da Orla Costeira Alcobaça-Cabo Espichel”, alguns aspetos que carecem 
de alteração e outros que necessitam de ser integrados. (SGD 7.671) 
 
 
 

INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOURO DO DESPORTO 
A Câmara tomou conhecimento do: 

 Email do Grupo Desportivo de Sesimbra a agradecer toda a colaboração e apoio cujos 
diversos serviços desta Câmara Municipal e Assembleia Municipal concederam à 
cerimónia oficial de condecoração do Professor Luís Sénica. (SGD 19.268) 

 
 
 
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.  

 
 


