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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

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. Regulamento de taxas e cedências relativas à administração urbanística – alteração – 

início do procedimento (SGD 19.143 - Vice-Presidente/Urbanismo) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
2 AUGI 65 da Lagoa de Albufeira – loteamento n.º 2/2013 – retificação do quadro registral 

síntese – ratificação (Vice-Presidente) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

EXPEDIENTE 

A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondência: 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, na sua 1.ª reunião 
da sessão extraordinária, realizada no dia 16 de Novembro, o seguinte: 
por maioria, fixar a taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis dos prédios urbanos em 0,4% 

e prédios rústicos em 0,8%, nos termos do n.º 1 do art.º 112.º do CIMI, no ano de 2017 a 

cobrar em 2018. 
por unanimidade, para os efeitos fixados no n.º 6 do artigo 112.º do CIMI: 
● Que a área territorial de incidência do incentivo para combate à desertificação e 
reabilitação urbana coincida com a do Núcleo Antigo da Vila de Sesimbra, indicada na 
planta anexa; 
● Minorar por um período máximo de cinco anos, as taxas a vigorarem a partir de 2018, para 
os prédios sitos na área territorial, definida na planta anexa, cujos proprietários 
comprovem, até 30 de junho de 2018 ter realizado obras de reabilitação nos últimos seis 
anos, de acordo com os seguintes critérios:  
i. Recuperação integral do prédio (externa e interna), sem aumento da STP (superfície total 
de pavimentos) – 30% 
ii. Recuperação geral externa ou recuperação geral das infraestruturas internas sem 
aumento da STP – 20% 
iii. Recuperação parcial ou recuperação do prédio com aumento da STP-10%.  
● para os efeitos do permitido legalmente no n.º 14 do artigo 112.º do CIMI na atual redação, 
fixa-se para o ano de 2017 do IMI a cobrar em 2018, a dedução fixa ao IMI familiar de 
contribuintes com a taxa de 0,4% a fixar nos termos do ponto A, em epígrafe nos seguintes 
valores:  

Número de dependentes a cargo do proprietário de imóvel destinado a 
habitação própria e permanente coincidente com o domicílio fiscal do 
mesmo, (nos termos previsto no artigo 13.º do Código do IRS) que 
compõem o agregado familiar respetivo a 31 de dezembro 

Dedução Fixa em euros, conforme 
aditamento 112ºA ao CIMI, introduzido 
pela Lei do OE (seu artigo 161:º) para o 
ano de 2016. 

1 20 euros 

2 40 euros 

3 ou mais 70 euros 

De acordo com estimativa a aprovação desta redução implica a diminuição da receita da 
Autarquia na ordem de 162 000 Euros, valor calculado com base nos dados informados pela 
AT em 14 de Setembro do corrente ano, referenciados ao ano transato, conforme consta na 

informação n.º 16846, de 25/10/2017, do DAF-Gestão Financeira. (SGD 48.231)  
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2. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por maioria, 
aprovar a fixação da percentagem de participação variável do IRS, a vigorar em 
2018, no valor de 5%, na sua primeira reunião da sessão extraordinária realizada no dia 
16 de Novembro do ano em curso. (SGD 48.233)  

 

 

3. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, na sua primeira 
reunião da sessão extraordinária realizada no dia 16 de Novembro do ano em curso, por 
maioria, aprovar o lançamento da Derrama de 1,5% sobre o Lucro Tributável e não 
Isento de Imposto Sobre Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC) de 2017 a cobrar 
no ano de 2018. 
Mais deliberou, também, por maioria, a isenção da Derrama por um período de 3 
anos aos sujeitos passivos que instalem a respetiva sede social, assim como aos 
sujeitos passivos que tenham a sua sede social no Concelho de Sesimbra e que 
criem e mantenham postos de trabalho efetivos, durante o mesmo período nos 
termos constantes no mesmo. (SGD 48.225)  

4. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por unanimidade, 
fixar o percentual de 0,25% relativo à Taxa Municipal de Direitos de Passagem 
(TMDP) para vigorar no ano de 2018, na sua primeira reunião da sessão 
extraordinária realizada no dia 16 de Novembro de 2017. (SGD 48.222)  

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

autorizar a delegação no Presidente da Câmara, da competência de autorização 
prévia prevista na alínea c)m do n.º 1 do art.º 6.º da LCPA, para a assunção de 
compromissos plurianuais de montante inferior a 99.759,58 €, cuja autorização não 
tenha sido dada aquando da aprovação das GOP, na sua primeira reunião da 
sessão extraordinária realizada no dia 16 de Novembro de 2017. (SGD 48.216)  

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

autorizar a atribuição de despesas de representação aos titulares de cargos de 
diretor de departamento e de chefe de divisão, nos termos e valores constantes no 
mesmo, na sua primeira reunião da sessão extraordinária realizada no dia 16 de 
Novembro de 2017. (SGD 48.218)  

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

aprovar a constituição das suas Comissões Permanentes bem como os elegeu os 
respetivos Coordenadores, na sua primeira reunião da sessão extraordinária 
realizada no dia 16 de Novembro de 2017. (SGD 48.212)  

 
 
8. Ofício do Instituto Nacional para a Reabilitação, IP a informar que de entre as 23 

candidaturas admitidas a concurso em 2017, o júri nacional do Prémio “Praia Mais 
Acessível” decidiu, por unanimidade, atribuir o 1.º Prémio à Praia do Ouro deste 
Município, tendo o 2.º Prémio sido atribuído à Praia Fluvial de Fraga da Pegada, do 
Concelho de Macedo de Cavaleiros.  
Mais informa ter o juiz decidido atribuir uma Menção Honrosa à Praia Fluvial de 
Monsaraz.  
Aproveita a oportunidade para, também, informar que a cerimónia oficial da entrega do 
Prémio terá lugar no primeiro trimestre de 2018, em data e local que oportunamente 
comunicará. (SGD 49.790)  

 
 



06.12.2017 

 
 

 3 

9. Email do Grupo Desportivo de Sesimbra a agradecer a esta Câmara Municipal toda a 
colaboração prestada durante o mandato anterior. 
Aproveita a oportunidade para desejar as maiores felicidades para o novo mandato 
que agora se vai iniciar. (SGD 48.176)  

 
 
Deu-se conta, depois, do: 

10. Email do Grupo Recreativo Saltaricos do Castelo a enviar a lista dos novos Órgãos 
Sociais, para 2017/2021. (SGD 46.818)  
Deliberação Genérica. 

 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
Foram apreciados os seguintes: 
 
1. Obras novas – construção de dois armazéns – arquitetura – Alto da Serra – Zambujal – 

Nice Place, Ld.ª (18.478/UAGU - Vice-Presidente/Urbanismo) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

2. Obras novas – construção de edifício para habitação – licenciamento – Avenida dos 
Náufragos – Sesimbra – Obrirruda, Ld.ª (19.015/UAGU - Vice-Presidente/Urbanismo) 
Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente, 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. 
Carlos Silva, os quais dão como reproduzida a declaração de voto já apresentada 
sobre o assunto já reunião ordinária realizada no dia 07.Dezembro.2016. 
  
 

3. Destaque – Fetais – João Pinhal e outros (52/UAPU - Vice-Presidente/Urbanismo) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

4. Proc.º de obras n.º 90/09 – pedido de levantamento de ónus de inalienabilidade total – 
Caixas – Cláudia Marques (18.487/UAGU - Vice-Presidente/Urbanismo) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

PESSOAL 
1. Mobilidade intercarreiras – consolidação – Pedro Silva  

(SGD 18.454 - Presidente/Recursos Humanos) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

Foram tomadas mais as seguintes deliberações: 
 

1. Fornecimento de energia elétrica para as instalações do Município de Sesimbra – 
adjudicação (SGD 49.433 - Obras Municipais e Logística) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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2. Ampliação da Escola Básica N.º 2 da Quinta do Conde – não adjudicação – decisão –  
revogação (SGD 18.892 - Presidente) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 
3. Taxas municipais’2018 – tabela – atualização – aprovação  

(SGD 18.671 - Administração e Finanças) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

4. Taxas e cedências relativas à administração urbanística’2018 – manutenção – aprovação 
(SGD 18.970 - Vice-Presidente/Urbanismo) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

5. Regulamento de taxas e cedências relativas à administração urbanística – alteração – 
início do procedimento (SGD 19.143 - Vice-Presidente/Urbanismo) 
Deliberação: Assunto apreciado ao abrigo do n.º 2 do art.º 50.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de Setembro. 
 
 

6. Parque municipal de campismo Forte do Cavalo – regulamento interno – tabela de 
preços’2018 – anexo II – manutenção – aprovação (SGD 18.374 - Presidente/Turismo) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

7. Empreendimentos turísticos – comissão de vistoria e de auditoria – constituição – 
aprovação (SGD 18.862 - Vice-Presidente/Urbanismo) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

8. Centro de Apoio à Incubação de Empresas de Sesimbra – serviço emissor de receita – 
criação (SGD 18.799 - Presidente/Turismo, Economia e Desenvolvimento Local) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

9. Passagem do ano 2017’2018 – alargamento dos limites de horário de funcionamento dos 
estabelecimentos de restauração e bebidas do concelho de Sesimbra – autorização   
(SGD 18.217 - Presidente/Turismo, Economia e Desenvolvimento Local) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

10. Passagem do ano 2017’2018 – proibição de venda ambulante  
(SGD 18.214 - Presidente/Turismo, Economia e Desenvolvimento Local) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

11. Requalificação de espaços públicos em bairros sociais na Boa Água (Quinta do Conde), 
Infante D. Henrique (Vila de Sesimbra), Zambujal (Castelo) e Almoinha (Castelo) – ações 
1-4 – candidatura ao Portugal 2020 – submissão – ratificação (Presidente)  
(SGD 18.356 - Presidente) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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12. Serviço de guarda noturno – Quinta do Conde – delimitação das zonas – alteração da 
deliberação de 04.Agosto.2017 (SGD   - Vereador/Proteção Civil e Segurança) 
Deliberação: Não apreciado. 

 
 

13. Apoio alimentar a crianças carenciadas em período de pausas letivas – mês de 
Dezembro – atribuição de cabazes alimentares 
(SGD 18.566 - Vice-Presidente/Ação Social) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

14. Cedência de peças para integrar o museu do mar – protocolo celebrado entre a Câmara 
Municipal de Sesimbra e a Fábrica da Paróquia de Nossa Senhora da Consolação do 
Castelo – reunião de 23.Março.2016 – integração de mais duas peças – adenda – minuta 
– aprovação (SGD 18.556 - Vice-Presidente/Cultura) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

15. Transportes escolares – ano letivo 2017/2018 – apoio a alunos matriculados em escolas 
fora do concelho – ensino secundário e profissional – comparticipação  
(SGD 18.032 - Vice-Presidente/Educação) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

16. Auxílios económicos do 1.º ciclo do EB – ano letivo 2017/2018 – livros e material escolar 
– agrupamentos de escolas – subsídios (SGD 17.900 - Vice-Presidente/Educação) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

17. Associação de Pais da EB 1 n.º 3 da Quinta do Conde – apoio à frequência de atl – 
alunos carenciados – subsídio eventual (SGD 17.597 - Vice-Presidente/Educação) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
18. Associação de Pais da EB 1 da Aiana – apoio à frequência de atl – alunos carenciados – 

subsídio eventual (SGD 18.097 - Vice-Presidente/Educação) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

19. Associação de Pais da EB 1 de Alfarim – apoio à frequência de atl – alunos carenciados 
– subsídio eventual (SGD 17.988 - Vice-Presidente/Educação) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

20. Associação de Pais da EB 1 do Meco – apoio à frequência de atl – alunos carenciados – 
subsídio eventual (SGD 17.906 - Vice-Presidente/Educação) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

21. Associação de Pais da EB 1 de Sesimbra – apoio à frequência de atl – alunos 
carenciados – subsídio eventual (SGD 17.097 - Vice-Presidente/Educação) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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22. Obra de ligação ao ramal de esgoto – habitação sita na Quinta do Conde 3, na Rua D. 
Carlos I, lote 2376 – candidatura no âmbito do RMARH – subsídio – Carlos Pereira  
(SGD 17.455 - Vice-Presidente/Ação Social) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

23. Obra de ligação ao ramal de esgoto – habitação sita no Zambujal de Baixo – candidatura 
no âmbito do RMARH – subsídio – Teresa Marcelino  
(SGD 17.207 - Vice-Presidente/Ação Social) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

24. Grupo Desportivo União da Azoia – V Trail do Cabo Espichel – Regulamento Municipal 
de Apoio Financeiro ao Associativismo Desportivo – subsídio eventual  
(SGD 16.970 - Presidente/Desporto) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
25. Clube Naval de Sesimbra – provas náuticas‘2018 – Regulamento Municipal de Apoio 

Financeiro ao Associativismo Desportivo – subsídio eventual  
(SGD 17.834 - Presidente/Desporto) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

26. Clube de Basquetebol da Escola Secundária de Sampaio – atividade desportiva regular – 
Regulamento Municipal de Apoio Financeiro ao Associativismo Desportivo – subsídio 
mensal (SGD 17.356 - Presidente/Desporto) 
Deliberação:  Aprovado, por unanimidade. 
 
 

27. Grupo Desportivo União da Azoia – modalidade de orientação – atividade desportiva 
regular – Regulamento Municipal de Apoio Financeiro ao Associativismo Desportivo – 
subsídio mensal (SGD 17.148 - Presidente/Desporto) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

28. Grupo Desportivo União da Azoia – modalidade de orientação – contratação de técnicos 
– Regulamento Municipal de Apoio Financeiro ao Associativismo Desportivo – subsídio 
mensal (SGD 17.144 - Presidente/Desporto) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
29. Clube Escola de Ténis de Sesimbra – modalidade de ténis – atividade desportiva regular 

– contratação de técnicos – Regulamento Municipal de Apoio Financeiro ao 
Associativismo Desportivo – subsídio mensal (SGD 17.829 - Presidente/Desporto) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

30. Grupo Desportivo de Alfarim – modalidades desportivas – contratação de técnicos – 
Regulamento Municipal de Apoio Financeiro ao Associativismo Desportivo – subsídio 
mensal (SGD 17.230 - Presidente/Desporto) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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31. Clube de Lutas do Bastos – modalidades desportivas – contratação de técnicos – 
Regulamento Municipal de Apoio Financeiro ao Associativismo Desportivo – subsídio 
mensal (SGD 17.827 - Presidente/Desporto) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
32. Associação de Desenvolvimento da Quinta do Conde – modalidades desportivas – 

contratação de técnicos – Regulamento Municipal de Apoio Financeiro ao Associativismo 
Desportivo – subsídio mensal (SGD 17.825 - Presidente/Desporto) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
33. Grandes Opções do Plano (PPI e AMR’s) e Orçamento 2018 – Mapa de Pessoal – envio 

à Assembleia Municipal (SGD 19.244 - Presidente) 
Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente, da 
Vice-Presidente e dos Vereadores Dr. José Polido, Eng.º Sérgio Marcelino e 
Francisco Luís e com os votos contra dos Vereadores Dr. Américo Gegaloto e Dr. 
Carlos Silva, que produziram declaração de voto. 

 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 
A Câmara tomou conhecimento do seguinte. 
• Da Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos dando conta dos contratos de 

prestação de serviços celebrados ou renovados com: Ana Sofio Pinto Heleno Reina, 
em 01.Julho17 (contrato celebrado); Mariana dos Santos Ferreira Quaresma, em 
20.Stembro.17 (contrato celebrado) e Ana Sofia Marques Nero, em 02.Outubro.17 
(contrato celebrado); Fernando Pascoal Martins, em 08.Agosto.17 (contrato renovado); 
José António Gomes Patrão, em 08.Agosto.17 (contrato renovado); João Maria Rosa 
Camões, em 01.Setembro.17 (contrato renovado) e Joaquim Manuel da Silva Carvalho, 
em 01.Setembro.17 (contrato renovado) (SGD 18.446) 

• Da Divisão de Educação e Desporto a enviar o relatório da “23.ª Corrida de Sesimbra”, 
realizada no dia 29 de Outubro de 2017. (SGD 17.323) 

• Do Gabinete de Turismo a enviar o relatório das Ações de Educação Ambiental, 
realizadas no âmbito do “Programa Bandeira Azul da Europa”. (SGD 17.391) 

• Do Gabinete de Apoio às Pescas, Ruralidade e Empresário a enviar o relatório de 
atividades respeitante ao mês de Setembro’2017.” (SGD 17.286) 

• Do Gabinete de Apoio às Pescas, Ruralidade e Empresário a enviar o relatório de 
atividades respeitante ao mês de Outubro’2017.” (SGD 18.241) 

• Despacho do Presidente da Câmara n.º 18.077/2017, de 16 de Novembro, de “Delegação 
de Competências, no Vereador Senhor Dr. José Henrique Peralta Polido”. 

• Despacho do Presidente da Câmara n.º 18.098/2017, de 16 de Novembro, de “Delegação 
de Competências, no Vereador Senhor Eng.º Sérgio Manuel Nobre Marcelino”. 
 
 

INFORMAÇÕES DECISÕES DO PRESIDENTE POR MOTIVO DE FÉRIAS DA VICE-
PRESIDENTE 
 A Câmara tomou conhecimento dos: 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de: 30 de Outubro de 2017. 

 
 

INFORMAÇÕES DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE 
 A Câmara tomou conhecimento dos: 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de: 13 de Novembro de 2017 (zona 1) e 

de 15 e 22 de Novembro de 2017 (zonas 5). 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de: 09 e 17 de Novembro de 2017. 
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INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – OUTRAS 
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 
• Do Projeto do Plano Diretor Municipal a enviar, na sequência da adjudicação para a 

prestação de serviços para a atualização e elaboração dos novos mapas de ruído, à 
forma Sonometria, Ld.ª, a situação atual dos novos mapas de Maio’2017.  
(SGD 17.835) 

• Da Divisão de Cultura e Bibliotecas a enviar, o relatório da XIV Edição da Feira do Livro 
de Sesimbra’2017, realizada entre 14 de Julho e 20 de Agosto na Praça da Califórnia, loja 
4E, em Sesimbra. (SGD 17.972) 

• Do Gabinete de Projetos, Gestão e Fiscalização de Obras a informar que a obra 
“Construção de acessos e estacionamento na Escola EB1/JI de Sampaio” está em 
condições para se proceder à 4.ª liberação da caução. (SGD 18.730) 

 

 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR – PELOURO DAS FINANÇAS E PATRIMÓNIO 
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 
• Da Unidade de Contabilidade a enviar os seguintes documentos aprovados pelo respetivo 

Vereador, no âmbito do Pelouro das Finanças e Património: 19.ª alteração ao Orçamento 
e 19.ª alteração às Grandes Opções do Plano e PPI’2017. (SGD 18.456) 

 
 
 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO  
Interveio o Senhor Alfredo Silva, residente da Aldeia do Meco, na freguesia do Castelo, 
para perguntar o porquê da Revisão do PDM não se encontrar ainda em fase de submissão 
a consulta pública. 
De seguida perguntou o ponto de situação da questão por si levantada acerca das árvores 
de grande porte junto da sua habitação.  
 

Todas as perguntas formuladas pelo Senhor Alfredo Silva foram devidamente 
esclarecidas.  

 


