
16.11.2011 

 1

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 16 DE NOVEMBRO 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. 15.ª alteração ao orçamento e 14.ª às grandes opções do plano 2011 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade.       
      
      
 
2. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Vanda 

Cristina Bâeta Dias Pinto – emissão de parecer 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.       
 
 
 

3. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Rui 
António de Oliveira Dias Pereira – emissão de parecer 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.       
 
 
 

4. Operações de loteamento – loteamento urbano – autorização de licenciamento – 
Alto das Vinhas – Comissão de Administração da AUGI 54                                                                                         
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.       
 
 
 

5. AUGI do Casal do Sapo, Courelas da Brava e Fontainhas – Quinta do Conde - 
contrato de custeio – Setgás – dedução de taxas urbanísticas das AUGI 40, 40 A, 
41, 42, 43 e 44 do Casal do Sapo imputação à AUGI 45 das Fontainhas                                                        
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.       
 
 
 

6. Natal/Poupança´2011 – passatempo – normas – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade – A Caixa Agrícola Mútuo associando-se 
à iniciativa disponibilizou 2 contas poupança no valor de 250 € cada.         

 
 
 

7. Saneamento da Freguesia do Castelo – lote poente – 1.ª fase – abertura de 
concurso público – júri – nomeação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         
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8. Saneamento da Freguesia do Castelo – lote nascente – 2.ª fase – abertura de 
concurso público – júri – noemação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.        

 

 
 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter autorizado, por maioria, 
na sua sessão extraordinária, realizada no dia 28 de Outubro, o “Lançamento de 
uma Derrama de 1,5% sobre o Lucro Tributável sujeito e não isento de imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas IRC de 2011 a cobrar no ano de 
2012”, cujo produto constitui um contributo financeiro para ser aplicado na 
realização de obras no parque de habitação social e na construção e 
apetrechamento de edifícios do parque escolar concelhio.  
 
 

 
2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter aprovado, na 

sua sessão extraordinária, realizada no dia 28 de Outubro, conforme redacção 
exposta, a deliberação tomada acerca da “Fixação da Taxa do Imposto Municipal 
sobre Imóveis a aplicar no ano de 2011, a cobrar em 2012”.  
 

 
 

3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, na sua 
sessão extraordinária, realizada no dia 28 de Outubro, por maioria, ratificar o acto 
de autorização de “Abertura de concurso público para o fornecimento de refeições, 
em regime de confecção local e refeições transportadas para os jardins-de-infância 
e escolas básicas do 1.º ciclo do concelho de Sesimbra e aquisição de mobiliário 
para a cozinha da Escola Básica 1/JI de Sampaio”.  
 
 
 

4. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, na 
sua sessão extraordinária, realizada no dia 28 de Outubro, por unanimidade, 
autorizar a “Rectificação dos limites territoriais fixados no Decreto-Lei n.º 213/72, de 
26 de Junho, e na Lei n.º 83/85, de 9 de Outubro, para que o limite do Município de 
Sesimbra com o Município do Seixal, passe a ser coincidente com a Avenida 
Almirante Reis”.  
 
 
 

5. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o texto da moção por si 
aprovada, por maioria, na sua sessão extraordinária, realizada no dia 28 de 
Outubro, subordinada ao tema “OE´2012 – Ataque Voraz à Classe dos Servidores 
Públicos e aos Aposentados”.  
 
 
 

6. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o texto da moção por si 
aprovada, por maioria, na sua sessão extraordinária, realizada no dia 28 de 
Outubro, subordinada ao tema “Pela Dignificação e Autonomia do Poder Local”.  
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7. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o texto da saudação 
por si aprovada, por unanimidade, na sua sessão extraordinária, realizada no dia 28 
de Outubro, acerca do “26.º aniversário da criação da freguesia da Quinta do 
Conde, a 9 de Outubro”.  
 
 

 
8. E-mail da Associação de Municípios da Região de Setúbal a remeter, na sequência 

da reunião com os seus municípios associados, realizada no dia 10 de Outubro, 
cópia da proposta, enviada à SIMARSUL e à AMARSUL, que visa “Estabelecer 
linhas de actuação relativamente aos sistemas multimunicipais no seu conjunto”. 
Aproveita a oportunidade para remeter igualmente cópia do ofício enviado a Sua 
Excelência a Senhora Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 
Ordenamento do Território, solicitando reunião para abordar tal assunto. 
 
 
 

9. E-mail da Direcção-Geral do Ordenamento do Território a informar que o “Plano de 
Pormenor de Reconversão da AUGI 9 da Lagoa de Albufeira”, foi depositado 
naquela Direcção-Geral, em 31 de Outubro de 2011, sob o número de depósito 
03.15.11//PP/01/2011/26”. 
 
 
 

10. Ofício da Assembleia Municipal de Almada a enviar as decisões por si tomadas na 
Sessão Plenária de Setembro, realizada nos dias 30 de Setembro e 3 e 17 de 
Outubro, e bem assim a informação n.º 06/X-2.º (2010-2011) que resume as 
deliberações aprovadas na citada sessão. 
 
 
 

11. Ofício da SIMARSUL, SA a informar, pelas razões no mesmo expostas, que já foi 
solicitado agendamento de uma reunião de accionistas para efeitos de 
consensualizar uma proposta de pagamento, para as situações de dívidas vencidas 
e não liquidadas por parte dos seus clientes.  
 
 
 

12. Ofício dos Deputados do Partido Comunista Português ao Parlamento Europeu a 
enviar o texto da pergunta escrita dirigida à Comissão das Comunidades Europeias 
sobre “Investimentos na Região de Setúbal”, apresentada pelo Deputado Dr. João 
Ferreira.  
 
 

 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS   
 
1. Legalização de construção de moradia e muro em AUGI – Rua Carlos Paião, lote 3 

–  AUGI 15 – Lagoa de Albufeira – Álvaro Santos 
    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
          
 
 
 
2. Destaque – Casais de Sampaio – Diamantino Silva e Ida Coelho 
    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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3. Destaque – Abadessa – Casal das Figueiras – Narciso Apolinário 
    Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

  
 
 

4. Operações de loteamento – loteamento urbano – autorização de licenciamento – 
Alto das Vinhas – Comissão de Administração da AUGI 54 

         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 . 

   
 

5. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 12/94 – 
indeferimento – Palames – Emílio Rocha 

     Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

6. DIVERSOS: 
a) Processo de loteamento n.º 02/77 – alienação da parcela de terreno sita em 

Casais de Sampaio com a área de 71,80 m2 aos proprietários do lote 1 – Carla 
Serras e Paulo Serras – revogação da deliberação de 12.Maio.2010     

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

  
 
 

b) AUGI do Casal do Sapo, Courelas da Brava e Fontainhas – Quinta do Conde – 
contrato de custeio – Setgás – aprovação     

              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. 

   
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS    
 
1. 15.ª alteração ao orçamento e 14.ª às grandes opções do plano 2011 

          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. 

      
            
   
2. Saneamento da Freguesia do Castelo – lote poente – 1.ª fase – abertura de 

concurso público – júri – nomeação                 
         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. 

   
 
3. Saneamento da Freguesia do Castelo – lote nascente – 2.ª fase – abertura de 

concurso público – júri – nomeação                 
          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. 
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4. Saneamento da Freguesia do Castelo – rede de colectores de Covas da Raposa, 

Fonte Esquerda, Assenta e Sentrão – relatório final – aprovação – adjudicação                
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
5. Fornecimento de refeições em regime de confecção local transportada para os 

jardins-de-infância e escolas básicas do 1.º ciclo do concelho de Sesimbra e 
aquisição de mobiliário para a cozinha da Escola Básica 1/Jardim de Infância de 
Sampaio – prestação de caução – minuta do contrato – aprovação               
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
     

 
 
 
6. Parque Municipal de Campismo Forte do Cavalo – encerramento provisório – 

autorização               
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, encerrar o Parque Municipal a 11 de 
Dezembro de 2011, prevendo-se a sua abertura a 01 de Março de 2012. Mais foi 
deliberado, por unanimidade, aprovar a notificação aos campistas, no sentido de 
até final do mês de Janeiro de 2012, procederem à remoção dos seus 
equipamentos.   
       

 
 
7. Parque Municipal de Campismo Forte do Cavalo – regulamento – alteração – 

aprovação – envio à Assembleia Municipal              
Deliberação: Não apreciado.  

 
 
 
8. Envio de recibos de ordenado por e-mail – proposta – ante-projecto              

Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanim idade, 
remeter o assunto a análise dos competentes serviço s.  
      

 
 
9. Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas e Escola Secundária de Sampaio 

– representantes da Câmara Municipal de Sesimbra – nomeação              
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

10. Santos Populares 2011 – animação de rua – susbídios               
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, tendo o Vereador Dr. Américo Gegaloto 
produzido declaração de voto. 
     

 
 

11. Plano de Desenvolvimento Juvenil – Associação Recreativa Bigodes de Rato – 
contratação de técnicos – subsídio eventual               
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, tendo o Vereador Dr. Américo Gegaloto 
produzido declaração de voto.  
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12. Plano de Desenvolvimento Juvenil – revogação da deliberação de 17.Março.2009              
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, tendo o Vereador Dr. Américo Gegaloto 
produzido declaração de voto.  
. 

        
 
 

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

        
           

 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 27 e 31de Novembro de 2011 e de 

04 e 07 de Novembro de 2011 (zona 3).  
 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 
• Comissão de Administração da AUGI 43 do Casal do Sapo – contas intercalares 

referentes aos anos de 2008, 2009 e 2010. 
  • Ofício enviado por esta Câmara à Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa 

acerca da proposta de revisão das redes de transportes públicos e simplificação do 
sistema tarifário. 

  • E-mail da Direcção Geral das Autarquias Locais dando conta ter sido validada a 
informação desta Câmara relativa às despesas com o pessoal referente a Outubro 
de 2011, em comparação com o período homólogo de 2010. 

  • E-mail de Sua Excelência o Senhor Ministro da Saúde a enviar cópia da “Resposta 
n.º 872 sobre o Encerramento do SAP de Sesimbra no período nocturno e redução 
do horário de funcionamento do SAP de Amora, no Distrito de Setúbal”, da iniciativa 
dos deputados do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. 

  • Cópia do ofício n.º 20.401, de 10 do corrente, enviado pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Sesimbra, a Sua Excelência o Senhor Ministro da Saúde a 
propósito do e-mail, anteriormente referido, acerca do Encerramento do SAP de 
Sesimbra no período nocturno. 

• Balanço Social 2009/2010 – análise comparativa. 

 
INFORMAÇÕES – VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
• Pagamentos efectuados através do fundo de maneio durante o 3.º trimestre de 2011. 

 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOURO DA ACÇÃO S OCIAL  
• Relatório do projecto “Apoio alimentar em período de pausas lectivas”. 
 
 
 

  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.  
 
 


