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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 21 SETEMBRO DE 2011 

ORDEM DO DIA 

 

ASSUNTOS APRECIADOS AO ABRIGO DO ART. 83.º DA LEI N .º 169/99, DE 18 DE 
SETEMBRO, REPUBLICADA PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO:  

 

1. Opções participadas para 2012 – procedimento e calendarização – aprovação       
 Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente,  
da Vice-Presidente, dos Vereadores Dr. José Polido, Eng.º Sérgio Marcelino, da 
Vereadora Dr.ª Cármen Cruz e do Vereador Francisco Luís e com o voto contra do 
Vereador Dr. Américo Gegaloto, que produziu declaração de voto.     
  
 
 

2. Atribuição de 39 Fogos para Venda em Regime de CDH´S de Promoção Privada 
na Cotovia – 1.ª fase – alargamento do período de inscrição          

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Prorrogado o prazo de inscrição até ao 
dia 13 de Outubro.                       

   
 
                  
3. Requalificação da Praia do Moinho de Baixo – projecto de execução – aprovação – 

abertura de concurso público – constituição do júri – nomeação           
 Deliberação: Aprovado, por unanimidade. O Vereador Eng.º Sérgio Marcelino 
atendendo ao disposto no n.º 6 do art. 90.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado com a alínea d) do 
art. 44.º do Código do Procedimento Administrativo, não participou na discussão e 
votação deste assunto, pelo que se ausentou da Sala de Reuniões, nos termos do 
n.º 3 do art. 24.º deste último diploma, por ter intervido no processo como autor dos 
projectos das rede eléctrica, telefónica e de gás natural. 

               
 
 
4. Cafetaria do Castelo – rendas em atraso – pagamento faseado – aceitação          

 Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 

  
                        
EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que no próximo dia 23 de 
Setembro, pelas 21,30 horas, no Auditório Conde Ferreira, se realizará uma sessão 
ordinária com a Ordem de Trabalhos indicada no mesmo.  
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2. E-mail do Presidente do Conselho de Administração da ENA-Energia e Ambiente 
da Arrábida a informar que, por motivo de mudança do local da sua sede, de 
Palmela (Rua Infante D. Henrique, n.º 11 – Pinhal Novo) para Setúbal (Avenida 
Belo Horizonte – Edifício Escarpas Santos Nicolau), os seus estatutos sofreram 
alteração no que respeita ao n.º 5 do artigo 1.º, nesta conformidade, de forma a 
evitar a convocação de uma Assembleia-Geral, para aprovação da mencionada 
alteração, solicita a assinatura do documento de aceitação da mesma, que anexa.  

 
 

 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Legalização de construção de moradia, churrasqueira e muro na AUGI 15 na Lagoa 
de Albufeira – Rua Vasco da Gama, lote 19 – licenciamento – Albino Pereira  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

2. Quinta do Conde – destaques  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

3. Pedido de comparticipação nos encargos das obras de urbanização da Quinta do 
Conde  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

4. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 17/00 – 
Casal Marizé, lote 8 – rectificação da deliberação de 18 de Maio de 2011 no que 
respeita à identificação do titular   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. alterado de Camilo Manuel Azevedo e 
Costa Júnior para a Firma Duplo Conceito, Ld.ª.  

 
 
 

PESSOAL  
 
* Pena disciplinar – aplicação – Carlos Filipe Carvalho Serrão da Silva 
   Deliberação: Deliberado, por escrutínio secreto e por unanimidade, aplicar a pena de 

repreensão escrita.  
 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS    
 
1. 13.ª alteração ao orçamento e 12.ª às grandes opções do plano 2011 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.       
                 
 
 
2. Requalificação da Praia do Moinho de Baixo – 2.ª fase – projecto de execução – 

aprovação – abertura de concurso público – constituição do júri – nomeação           
Deliberação: Assunto apreciado ao abrigo do art. 83.º da Lei n.º  169/99, de 18 
de Setembro.  
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3. Recuperação das infra-estruturas eléctricas de média tensão e baixa tensão da 

AUGI 24 da Ribeira do Marchante – abertura de concurso público – constituição do 
júri – nomeação          
Deliberação: Aprovado, por unanimidade 

               
 
      
 
4. Regularização e pavimentação das ruas perpendiculares à Rua José Maria Barbosa 

Du Bocage (Ruas dos Actores) no Conde 1 – recepção definitiva         
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

               
 
 
 
5. Empréstimo a longo prazo até ao montante de 1 milhão de euros destinado a 

financiar as obras de urbanização da Ribeira do Marchante e a Pavimentação e 
Infra-estruturas da Estrada dos Murtinhais na Lagoa de Albufeira – relatório – 
análise de propostas – contratação           
Deliberação: Aprovado, por unanimidade – contratação do empréstimo ao Crédito 
Agrícola Costa Azul.   

               
 
        
 
6. Lançamento de derrama sobre a colecta do IRC 2011 para 2012 – envio à 

Assembleia Municipal      
Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente, da 
Vice-Presidente, dos Vereadores Dr. José Polido, Eng.º Sérgio Marcelino, da 
Vereadora Dr.ª Cármen Cruz e do Vereador Francisco Luís e com a abstenção do 
Vereador Dr. Américo Gegaloto, que produziu declaração de voto, o lançamento de 
uma derrama de 1,5%.  

 
 
 
 
7. Cafetaria do Castelo – rendas em atraso – pagamento faseado – aceitação          

Deliberação: Apreciado ao abrigo do art. 83.º da Lei n.º 169/99,  de 18 de 
Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  

 
 
 
           
8. Atribuição de distinções e condecorações municipais – medalha de mérito grau 

prata – ginasta do MGBOOS-Associação Desportiva Cultural e Social da Quinta do 
Conde – 1.º lugar no Campeonato Distrital de Ginástica Aeróbica Desportiva na 1.ª 
Divisão, no escalão de iniciados e Campeonato Nacional de 1.ª Divisão de  
Ginástica Aeróbica – Beatriz Matos          
Deliberação: Deliberado, por escrutínio secreto e por unanimidade, atribuir a 
medalha de mérito grau prata à ginasta em causa.           

 
 
 
 
9. Obras de reabilitação do telhado da habitação sita no Conde 1, lote 658, r/c – 

candidatura no âmbito do RMARH – subsídio – Isabel Maria Ferreira       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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10. Transportes escolares – alunos do ensino artistico especializado para o ensino 
básico, em regime articulado e alunos com matrículas compulsivas – subsídio 
mensal/senha de passe            

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
           
 

11. Projectos de Escola – ano lectivo 2010/2011 – subsídios          
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

12. Carnaval 2011 – escolas e grupos de samba – subsídios eventuais – rectificação da 
deliberação de 16.02.2011        

     Deliberação: Não apreciado .  
 
 
 

13. Grupo Recreativo Escola de Samba Bota no Rego – academia de música – 
aquisição de um Bombardino e de uma estante – subsídio eventual            
Deliberação: Não apreciado . 
 
 

    
14. Festas em Honra de Nossa Senhora do Cabo Espichel – Comissão de Festas – 

subsídio eventual         
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. A festa decorre entre os dias 23 e 25 de 
Setembro.  
 

          
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 14 de Setembro de 2011 (zona 1) 

e de 08 de Setembro de 2011 (zona 5). 
• Construção  da  Escola  EB1/JI  de Sampaio – construção  de  acessos  e  estaciona-

mento – projecto – aprovação.  
 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Publicação da nova Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano Director 

Municipal de Sesimbra.  
• Nota de imprensa sobre a conferência de imprensa realizada no dia 13 do corrente, 

na Casa da Baía, em Setúbal, sobre a tomada de posição dos Municípios da Região 
de Setúbal face à situação regional e nacional. 

 
 
 

 PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO  
• Interveio o Senhor Francisco Manuel de Jesus Lopes para referir que se sentiu 

incomodado pelo resultado da deliberação do assunto sob a epígrafe: ”Opções 
participadas para 2012 – procedimento e calendarização – aprovação”, tendo em 
conta que o objectivo da proposta era aproximar a População do Executivo, na 
apresentação dos seus problemas.     


