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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 07 DEZEMBRO 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. Tarifa de água para 2012 – actualização – 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 a abstenção do 
Vereador Dr. Américo Gegaloto, que produziu declaração de voto.          

 
 
 
 
2. Grupo Recreativo Escola de Samba Bota no Rego –  aquisição de um bombardino 

e de uma estante – subsídio eventual       
     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.                     

 
 
 
 
3. Recuperação da Fortaleza de Santiago – museu do mar – 1.ª fase – adjudicação  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                     
 
 
 
 
4. Requalificação da Lagoa de Albufeira – abertura de concurso público – júri – 

nomeação  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                     
 
                    
 
 
5. Empréstimo a curto prazo até ao montante de 1,5 milhões de euros – aprovação – 

envio à Assembleia Municipal  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.    
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EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o teor da recomendação da 
Comissão “3” Sociocultural e Segurança dos Cidadãos à Assembleia Municipal, por 
si aprovada, por unanimidade, na sessão extraordinária, realizada no dia 28 de 
Outubro, no sentido de reforçar a solicitação apresentada por esta Câmara, para a 
realização de uma reunião com Sua Excelência o Senhor Ministro da Educação, a 
fim da resolução da necessidade formativa da nossa comunidade educativa.  
 

 
 

2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter a moção, por si 
aprovada na sessão extraordinária, realizada no passado dia 28 de Outubro, acerca 
do crescimento do nosso concelho e da solicitação da Assembleia Municipal junto 
do Ministério da Educação para que seja lançado o concurso da Escola Secundária 
de Sampaio, a fim de a mesma entrar em funcionamento como previsto no inicio do 
ano escolar 2013/2014.  
 
 
 

3. E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses a remeter o teor do seu 
ofício circular n.º 154/2011, no qual junta duas propostas de alterações legislativas 
relativas às explorações mineiras, aprovadas pelo seu Conselho Directivo.  

 
 
 

4. E-mail da Associação de Municípios da Região de Setúbal a enviar, na sequência 
da realização do Encontro “Defender e Valorizar o Poder Local Democrático”, 
realizado no dia 19 de Novembro do corrente ano, no Auditório Municipal do Seixal, 
a Resolução e a Moção aprovadas. 
 
 
 

5. E-mail da Junta de Freguesia do Castelo a remeter o parecer da ANAFRE sobre a 
“Proposta de Orçamento de Estado para 2012”, aprovada na sua reunião de 
Conselho Directivo, realizada no dia 11 de Novembro do corrente ano. 

 
 
 
6. E-mail da Assembleia Municipal do Seixal a remeter cópia do ofício n.º 2726, no 

qual junto as Tomadas de Posição, aprovadas na sua 4.ª sessão extraordinária, 
realizada no passado dia 7 de Novembro de 2011. 

 
 
 
7. E-mail do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar as suas 

propostas apresentadas na Assembleia da República, sobre “Proposta de 
Orçamento de Estado para 2012, no que respeita ao Poder Local”. 
 
 
 

8. Ofício do Grupo Parlamentar “Os Verdes” a remeter o Projecto de Resolução n.º 
127/XII, entrega na Assembleia da República, que “Recomenda ao Governo a 
realização de Relatório Ambiental e a Discussão Pública do Plano Estratégico de 
Transportes”, subscrita pelos seus deputados Heloísa Apolónia e José Luís 
Ferreira. 
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9. E-mail do Grupo Desportivo União da Azoia a enviar a lista dos novos corpos 
gerentes para o biénio 2011/2012.  
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
expressar aos novos corpos gerentes do Grupo Desportivo União da Azoia agora 
eleitos e, através destes a todos os seus associados, os votos de bons resultados 
nas iniciativas a realizar no âmbito da sua área de intervenção. 
Mais deliberou, disponibilizar-se, face à importância que atribui ao movimento 
associativo concelhio e em resposta a eventuais solicitações desta  
   

 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS   
 
1. Viabilidade de construção de empreendimento turístico – pedido de informação 

prévia – Herdade da Ferraria – informação favorável – Herdade do Vale da Fonte, 
SA 
Deliberação: Não apreciado. 

                   
 
 
 
2. Legalização de construção de moradia, anexo e muro na AUGI 3 da Lagoa de  

Albufeira – Estrada dos Murtinhais, lote 154 – licenciamento – Joaquim Martins 
Soares 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.        

             
 
 
 
3. Legalização de construção de moradia, anexo e muro na AUGI 39 da Lagoa de  

Albufeira – Rua de Portugal, lote 13 – licenciamento – Alzira Afonso 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.        

             
 
 
 
4. Quinta do Conde – destaque  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.          
 
 
 
 
5. Pedido de comparticipação nos encargos das obras de urbanização da Quinta do 

Conde  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
6. Destaque – Vale Paraíso – Américo Macedo e Maria Luciana Macedo 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         
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7. Destaque e doação da área de 509,40 m2 destinado a domínio público – aceitação 
– Abadessa/Casal das Figeiras – Narciso Apolinário 
Deliberação: Não apreciado.        

                        
 
 
 
8. Operações de loteamento – loteamento urbano – recepção provisória da rede de 

águas – AUGI 39 – Lagoa de Albufeira – Comissão de Administração da AUGI 39 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.        

 
 
 
 
9. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 11/87 – 

lotes 7, 8, 17 e 18 – Quinta do Conde – José Pata e Gonçalves e Pata, Ld.ª 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.        

             
 
 
 

10. Processo de Obras n.º 90/2010 – Ónus de inalienabilidade (constituição de 
segunda hipoteca) – Casalão/Alfarim – Cláudia Marques e Ana Lúcia Claudino 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
           
 
 
 
 
   
DELIBERAÇÕES DIVERSAS   
 
1. Grandes Opções do Plano (PPI e AMR’s) e Orçamento 2012 – mapa de pessoal – 

envio à Assembleia Municipal  
     Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente, da 

Vice-Presidente e dos Vereadores Dr. José Polido e 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. 

 
 
 
2. Requalificação da praia do Moinho de Baixo – 2.ª fase – entrega de propostas – 

suspensão – ratificação  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         
 
                    
 
     
3. Recuperação do edifício da Rua Dr. Anibal Esmeriz – sede de museus – 

fiscalização da obra – nomeação  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         
 
 
 
 
4. Construção de acessos e estacionamento na EB1/JI de Sampaio – abertura de 

concurso público – constituição do júri – nomeação       
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.            
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5. Tarifa de água para 2012 – actualização – 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/2202, de 11 de Janeiro.         

 
 
 
 
6. Tarifa de águas residuais para 2012 – actualização – 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 a abstenção do 
Vereador Dr. Américo Gegaloto, que produziu declaração de voto.       
 
 
 
 

7. Tarifa de residuos sólidos urbanos para 2012 – actualização – 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 a abstenção do 
Vereador Dr. Américo Gegaloto, que produziu declaração de voto.           
 
 
 
 

8. Taxas e cedências relativas à administração urbanística – actualização – aprovação         
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         
 

 
 
 
9. Taxas e licenças municipais – actualização – aprovação         

Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         
 
 
 
 

10. Parque Municipal de Campismo Forte do Cavalo – regulamento – alteração – 
aprovação         
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, com declaração de voto do Vereador Dr. 
Américo Gegaloto.         

 
                  
   
        

11. Emissão de licenças especiais de ruído – orientações – despacho do Presidente – 
aprovação       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         

        
 
 
 

12. Edifício de habitação a custos controlados no empreendimento “Cotovia Parque”, 
na Cotovia – lista provisória ordenada dos candidatos – aprovação      

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                    
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13. Definição da duração da época balnear para o ano 2012 – aprovação – ratificação       
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 

14. Apoio a projectos escola – ano lectivo 2011/2012 – normas – alteração da 
deliberação de 15.Dezembro.2010          

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                
   
 
                
 

15. Acção social escolar 1.º ciclo – ano lectivo 2011/2012 – condições de aplicação das 
medidas de acção social  escolar – aprovação          

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                     
 
 
 
 

16. Projecto de Apoio a Familias Carênciadas no mês de Dezembro – aprovação           
     Deliberação: Não apreciado.                        
 
 
 
 

17. Candidatura do Cante Alentejano a património cultural imaterial da humanidade da 
UNESCO – declaração de adesão – aprovação           
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

          
                 
 
 

18. Dinamização dos projectos e actividades para jovens – protocolo de cooperação 
celebrado entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Associação Tiny Fish Eventos 
– revogação da deliberação de 20.Fevereiro.2008        

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

19. GRES Trepa no Coqueiro – obras de conservação e melhoramento da sede – 
subsídio eventual       

     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 Cármen Cruz e do Vereador Francisco Luís e com a abstenção do 
Vereador Dr. Américo Gegaloto, que produziu declaração de voto.                     

      
 
 

20. Grupo Recreativo Escola de Samba Bota no Rego –  aquisição de um bombardino 
e de uma estante – subsídio eventual       

     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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21. Associação Portuguesa de Kyudo – evento “Encontro de Inverno de Escolas de 
Artes Marciais Japonesas – Kangeiko” – prémios e divulgação – subsídio eventual       

     Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente, da 
Vice-Presidente, dos Vereadores Dr. José Polido e 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.                    

 
 
 
 

22. Grupo Desportivo de Sesimbra – tarifa de esgoto de 2004 a 2005 – subsídio 
eventual       

     Deliberação: Não apreciado.                     
 
   
 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 21 de Novembro de 2011; de 22 

de Novembro de 2011 (zona 1); de 08 a 15 de Novembro de 2011 (zona 2); de 10 e 
11 de Novembro de 2011 (zona 3) e de 28 de Novembro de 2011 (zona 5). 

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 10, 17 e 27 de Novembro. 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Exemplar da Carta da RAN bruta e respectiva memória descritiva, que foi submetida 

à DRAPLVT para validação, bem como o Protocolo celebrado. 
• Ofício do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada a comunicar o arquivamento do 

Processo Administrativo n.º 11/09, por Despacho de 16 de Novembro. 
• Memorando da 6.ª Avaliação de Satisfação de Clientes referente aos serviços 

prestados pela Divisão de Sistema de Informação Geográfica. 
• Contas intercalares da Comissão de Administração da AUGI 15 referentes a 

2009/2010. 
• Estudo do tarifário dos sistemas de abastecimento de água, de saneamento e de 

resíduos sólidos urbanos adjudicado pela Câmara Municipal ao CESUR – Centro de 
Sistemas Urbanos e Regionais. 

 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOUROS DA EDUCAÇÃO, 
BIBLIOTECAS MUNICIPAIS E TURISMO 
• E-mail da Junta Metropolitana de Lisboa a prestar informação acerca da reunião 

havida com Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado do Ensino e da 
Administração Escolar, no passado dia 9 de Novembro do corrente ano, transmitindo 
as principais conclusões. 

• Relatório geral da VIII Feira do Livro – Sesimbra 2011. 
• Pedido de rescisão do contrato de aluguer do snack-bar e minimercado situado no 

Parque de Campismo Municipal do Forte do Cavalo.  


