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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 08 JANEIRO DE 2014 

ORDEM DO DIA 

 

ASSUNTO APRECIADO AO ABRIGO DO N.º 2 DO ART. 50.º DA LEI N.º 75/2013, 
DE 12 DE SETEMBRO 
 
1. Juntas de Freguesia do Concelho – delegação de competências – contratos 

interadministrativos – minutas – Castelo e Quinta do Conde – envio à Assembleia 
Municipal – retificação da deliberação de 18.dezembro.2013 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

        
EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por maioria, 
na sua 1.ª reunião da sessão ordinária de dezembro, realizada no dia 20, aprovar 
as “Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimento e Atividades Mais 
Relevantes) e Orçamento’ 2014 – Mapa de Pessoal”.  
 
 

2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
unanimidade, na sua 1.ª reunião da sessão ordinária de dezembro, realizada no dia 
20, aprovar as alterações ao “Regulamento Municipal de Taxas e Licenças 
Municipais”.  
 
 

3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
unanimidade, na sua 1.ª reunião da sessão ordinária de dezembro, realizada no dia 
20, aprovar o “Regulamento de Taxas e Cedências Relativas à Administração 
Urbanística”.  
 
 

4. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
unanimidade, na sua 1.ª reunião da sessão ordinária de dezembro, realizada no dia 
20, aprovar a “Fixação para o ano de 2014 da Taxa Municipal de Direitos de 
Passagem em 0,25%, sobre cada fatura emitida pelas empresas que oferecem 
redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público em local fixo, 
para todos os clientes finais deste Município”.  
 
 

5. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
unanimidade, na sua 1.ª reunião da sessão ordinária de dezembro, realizada no dia 
20, aprovar um “Voto de Pesar, seguido de um minuto de silêncio, pelo falecimento 
de Nelson Mandela”.  
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6. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter aprovado, por 
unanimidade, na sua 1.ª reunião da sessão ordinária de dezembro, realizada no dia 
20, aprovar um “Voto de Pesar, seguido de um minuto de silêncio, pelo falecimento 
dos seis jovens universitários, na praia da Aldeia do Meco, do qual junta cópia.  

 
 

7. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que, no próximo dia 
16 de janeiro, entre as 19 horas e as 22 horas, no Auditório Conde de Ferreira, se 
realizará uma sessão extraordinária, a fim de ser levada a efeito a “Eleição da 
Comissão Executiva Metropolitana de Lisboa”. 

 
 
8. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter eleito, por escrutínio 

secreto e por maioria, no passado dia 09 de dezembro, o Deputado José Lobo da 
Silva como representante da Comissão no Conselho Municipal de Segurança. 
 
 

9. Ofício da Assembleia de Freguesia de Santiago a remeter cópia da Saudação de 
Boas Festas, por si aprovada, por maioria, na sessão ordinária realizada no dia 13 
de dezembro de 2013, apresentada pelos eleitos da CDU. 
 
 

10. Email da Associação Nacional de Municípios Portugueses a informar que, 
relativamente à Lei das 40 horas semanais, os Municípios podem negociar com as 
estruturas sindicais as soluções que entendam ser as mais adequadas e adaptadas 
ao respetivo modelo de funcionamento de serviços. 
 
 

11.  Ofício dos Transportes Sul do tejo a comunicação que, de acordo com a orientação 
transmitida pela Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa, a partir de 01 
do corrente entra em vigor o tarifário constante do mesmo.  

 
 

12. Email da Federação Portuguesa das Atividades Subaquáticas a enviar o 
Comunicado que reflete o trabalho dos sistemas de mergulho reconhecidos em 
Portugal de uma forma conjunta. 

 
 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS   
 
1. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 19/00 – 

Pinhal do Cabedal, lote 38 – Diana Ambrósio   
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
2. Operações de loteamento – loteamento urbano – revogação de parte da 

deliberação de 22.outubro.13 – AUGI 35 – Lagoa de Albufeira – Comissão de 
Administração da AUGI 35 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
3. Operações de loteamento – loteamento urbano – emissão de alvará – 

fracionamento de pagamento das taxas em dívida – AUGI 38 – Lagoa de Albufeira 
– Comissão de Administração da AUGI 38 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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4. Operações de loteamento – loteamento de iniciativa municipal sem apoio da 
administração conjunta da AUGI 65 – Lagoa de Albufeira – alteração da planta 
síntese no que respeita à redução da STP total e aumento de cedências para 
espaços verdes – Comissão de Administração da AUGI 65 

     Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 
5. Operações de loteamento – loteamento de iniciativa municipal sem apoio da 

administração conjunta – relatório de ponderação dos resultados da publicitação – 
AUGI 60 – Lagoa de Albufeira – Comissão de Administração Conjunta da AUGI 60 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
6. Operações de loteamento – loteamento de iniciativa municipal sem apoio da 

administração conjunta – relatório de ponderação dos resultados da publicitação – 
AUGI 64 – Lagoa de Albufeira – Comissão de Administração Conjunta da AUGI 64 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
7. Ampliação do número de compartes – emissão de parecer favorável (prédio 

registado sob o n.º 278/Quinta do Conde) – Augusto Pinela 
     Deliberação: Não apreciado, ao abrigo da Delegação de Competências da 

Câmara no Presidente. 
 
 
 
8. Ampliação do número de compartes – emissão de parecer favorável (prédio 

registado sob o n.º 4761/Quinta do Conde) – Augusto Pinela 
     Deliberação: Não apreciado, ao abrigo da Delegação de Competências da 

Câmara no Presidente. 
 
 
 
9. Ampliação do número de compartes – emissão de parecer favorável (prédio 

registado sob o n.º 4766/Quinta do Conde) – Alberto Correia 
     Deliberação: Não apreciado, ao abrigo da Delegação de Competências no 

Presidente. 
 
 
 

10. Ampliação do número de compartes – emissão de parecer favorável (prédio 
registado sob o n.º 4837/Quinta do Conde) – José da Silva 

     Deliberação: Não apreciado, ao abrigo da Delegação de Competências da 
Câmara no Presidente. 

 
 
 

11. Ampliação do número de compartes – emissão de parecer favorável (prédio 
registado sob o n.º 4770/Quinta do Conde – parcela 2782) – Maria Luísa Correia 

     Deliberação: Não apreciado, ao abrigo da Delegação de Competências da 
Câmara no Presidente. 

 
 
 



08.01.2014 

 4

12. Ampliação do número de compartes – emissão de parecer favorável (prédio 
registado sob o n.º 4770/Quinta do Conde – parcela 2783) – Maria Luísa Correia 

     Deliberação: Não apreciado, ao abrigo da Delegação de Competências da 
Câmara no Presidente. 

 
 
 

13. Ampliação do número de compartes – emissão de parecer desfavorável – AUGI 40 
– Courelas da Brava – José Dinis 

     Deliberação: Não apreciado, ao abrigo da Delegação de Competências da 
Câmara no Presidente. 

 
 
 

14. Constituição de compropriedade – emissão de parecer favorável – Aiana de Cima – 
Paulo Polido e Outros 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

15. Substituição de hipoteca por depósito em numerário – AUGI 4 – lote 13 – Lagoa de 
Albufeira – João Codina 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

16. Diversos: 
Operações de loteamento – loteamento de iniciativa municipal, sem o apoio da 
administração conjunta – execução das obras de urbanização, por ajuste direto – 
celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra, a Comissão de 
Comproprietários da AUGI 62 da Lagoa de Albufeira e o Arqt.º José Carlos dos 
Santos Trindade – minuta – aprovação  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
PESSOAL 
 
1. Contrato de prestação de serviços  em regime de avença – renovação – Dr. Jonas 

Manuel da Encarnação Alves Baptista Cardoso – emissão de parecer   
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
2. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – prorrogação – Rui Paulo 

de Campos Pereira – retificação de parte da deliberação de 18.dezembro.13 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. Encargos com recrutamento de trabalhadores para 2014  

Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
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2. Constituição de fundos permanentes´2014               
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
3. Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas – representantes da Câmara 

Municipal – nomeação   
 Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

4. Mercado Municipal da Quinta do Conde – loja 3 destinada à atividade de sapateiro 
e reparações rápidas – subconcessão de Pedro Miguel Marques Ferreira Portugal 
para Raoni Roberto Costa de Paula – autorização                  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 
 
5. Ação Social Escolar 1.º ciclo – ano letivo 2013/2014 – alimentação e manuais – 

anexo III – aprovação                
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 13 de dezembro de 2013.  
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 28 de novembro de 2013.  
 
 
 INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Comissão de Administração da AUGI 45 das Fontainhas – renúncia ao cargo de 

tesoureiro – Rosendo Félix Bento dos Santos.   
• Comissão de Administração da AUGI 45 das Fontainhas – renúncia ao cargo de 

membro – João da Conceição Santos.   
• Comissão de Administração da AUGI 45 das Fontainhas – renúncia ao cargo de 

membro – Filipe Manuel da Silva.   
• Mapa de análise comparativa de despesas com pessoal dezembro 2012/2013.   
• Informação estatística e comparativa da redução de trabalhadores relativamente ao 

4.º trimestre de 2012 e 2013. 
• Relatório e resultado dos inquéritos de participação da Semana Gastronómica 

Sabores de Outono, realizada entre 09 e 17 de novembro’2013.   
 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 
• Relação das despesas efetuadas pelos diversos serviços com o fundo de maneio 

durante o mês de dezembro’2013. 
 


