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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 09 JANEIRO DE 2013 

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. Requalificação Urbana do Núcleo Antigo de Sesimbra – reconversão urbanística – 
zona central – trabalhos a mais e trabalhos a menos – aprovação  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
2. Requalificação da Marginal de Sesimbra – Marginal Poente e Largo da Marinha – 

prorrogação do prazo de execução – segunda modificação objetiva do contrato – 
aprovação  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
3. Requalificação da Marginal de Sesimbra – acessos à praia, passadiços e apoios – 

prorrogação do prazo de execução – segunda modificação objetiva do contrato  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
        

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por maioria, 
na sua sessão ordinária, realizada no dia 28 de dezembro do ano findo, aprovar as 
“Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimento e Atividades Mais 
Relevantes) e Orçamento 2013 – Mapa de Pessoal”.  
 
 

2. Ofício também da Assembleia Municipal a informar ter deliberado, por maioria, na 
sua sessão ordinária, realizada no dia 28 de dezembro de 2012, aprovar a 
“Estrutura Orgânica dos Serviços desta Câmara Municipal”.  
 

 
3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 

maioria, na sua sessão ordinária, realizada no dia 28 de dezembro do ano transato, 
aprovar a “Criação de Cargos Dirigentes” no mesmo identificados. 
 

 
4. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por maioria, 

na sua sessão ordinária, realizada no dia 28 de dezembro de 2012, aprovar a 
“Atribuição de Despesas de Representação do Pessoal Dirigente” desta Câmara 
Municipal.  
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5. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
maioria, na sua sessão ordinária, realizada no dia 28 de dezembro do ano findo, 
aprovar a “Criação de Direção Intermédia de 3.º Grau”.  

 
 

6. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
unanimidade, na sua sessão ordinária, realizada no dia 28 de dezembro de 2012, 
aprovar a “2.ª Alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas do Município de 
Sesimbra”. 

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

unanimidade, na sua sessão ordinária realizada no dia 28 de dezembro de 2012, 
aprovar a “1.ª Alteração ao Regulamento Municipal do Horário de Funcionamento 
dos Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços”. 

          
 

8. Ofício da AIA-Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal a enviar os 
documentos das “Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2013”, os quais 
foram aprovados pelo seu Conselho Diretivo e pela Assembleia Intermunicipal em 
20 e 26 de Novembro de 2012, respetivamente.  

 
 

9. Email da Divisão de Apoio ao Plenário a remeter cópia do Requerimento registado 
sob o n.º 960/XII/2012, apresentado por vários Senhores Deputados, no qual é 
solicitado cópia da ata onde conste deliberação (caso exista) desta Câmara 
Municipal que ordene a construção na área do município de um “Monumento de 
Homenagem às Mulheres Vítimas de Violência de Género”.  

 
 

10. Ofício dos Transportes Sul do Tejo a comunicar 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.  

 
 
11. Email da Federação Nacional de Karaté a agradecer a cedência do Pavilhão 

Municipal da Quinta do Conde por ocasião da realização do “Campeonato Nacional 
de Cadetes, Juniores e Sub21, no dia 14 de dezembro de 2012.   

 
 

12. Carta da firma Ramada Crespo & Irmãos, Ld.ª a informar que, após 86 anos de 
funcionamento, vai cessar a sua atividade a 31 de dezembro de 2012, ficando a 
expetativa de algum interessado lhe dar continuidade.    

 
          

 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS   
 
1. Destaque – Casais de Sampaio – José Baptista, Adérito Baptista e Irene Baptista   
    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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2. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 03/2004 – 
AUGI 13 – Lagoa de Albufeira – Comissão de Administração da AUGI 13 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
3. Operações de loteamento – loteamento urbano – arranjos exteriores – equipamento 

– parque radical – receção definitiva parcial – AUGI 6 – Lagoa de Albufeira – 
Comissão de Administração da AUGI 6 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
4. Operações de loteamento – loteamento urbano – garantia bancária – substituição 

da instituição bancária – revogação da deliberação de 15.dezembro.2012 – 
Terracosa, Ld.ª 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
PESSOAL 
 
1. Estrutura orgânica dos serviços da Câmara Municipal de Sesimbra – regulamento – 

aprovação    
     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, 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. Medida gestionária – orçamentação de despesas – recrutamento – aprovação  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
 

3. Contrato de prestação de serviços  em regime de avença – renovação – Dr. Jonas 
Cardoso – emissão de parecer   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
5. Concurso interno de acesso para dois lugares de engenheiro de 1.ª classe – recurso 

hierárquico interposto por Maria Regina da Conceição Pires Cameira – recurso 
improcedente   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
 
1. 1.ª alteração ao orçamento e 1.ª alteração às grandes opções do plano 2013  

 Deliberação: Aprovado, por unanimidade.    
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2. Requalificação Urbana do Núcleo Antigo de Sesimbra – reconversão urbanística – 

zona central – trabalhos a mais  
 Deliberação: Apreciado ao abrigo do art.º 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. Reformulação da Rede de Coletores da Avenida dos Aliados – Boa Água 1 – 
alteração do traçado entre os perfis 8C e 26C – aprovação                 
Deliberação: Não apreciado .      

 
 
 
4. Recuperação da Fortaleza de Santiago – museu do mar – 2.ª fase – erros e 

omisões – prorrogação do prazo de entrega das propostas – aprovação – 
ratificação                
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.       

 
 
 
5. Reconversão do Bairro Infante D. Henrique – loteamento municipal – 1.ª fase – 58 

fogos – suprimento e erros e omissões – prorrogação do prazo – aprovação                 
Deliberação: Aprovado por unanimidade.      

 
 
 
6. Reconversão do Bairro Infante D. Henrique – loteamento municipal – 1.ª fase – 58 

fogos – substituição do reforço de caução por garantia bancária                 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.     

 
 
 
7. Regularização e Pavimentação dos Arruamentos da Zona Noroeste da Boa Água – 

pedido de vistoria para efeitos de libertação da caução                 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
       

 
 
8. Empréstimo a curto prazo até ao montante de 1,5 milhões de euros – envio à 

Assembleia Municipal               
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

9. Empréstimo a curto prazo até ao montante de 1,5 milhões de euros – análise de 
propostas e elaboração do relatório – nomeação do júri  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

10. Constituição de fundos permanentes´2013               
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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11. Taxa municipal para o ano económico de 2013 – art.º 29.º – publicidade – 
atualização  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

12. Agrupamento de Escolas de Sampaio – conselho geral transitório – representantes 
da Câmara Municipal de Sesimbra – designação           
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
 

13. Projeto “Gente Ativa” – desenvolvimento de atividades – protocolo de âmbito 
genérico a celebrar com as diversas coletividades – adesão – minuta – aprovação           
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

 
14. Prevenção das Toxicodependências em Ramo Laboral – celebração de protocolo 

entre a Câmara Municipal de Sesimbra, a Confederação Geral dos Trabalhadores 
Portugueses Intersindical Nacional e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 
Administração Local – minuta – aprovação            
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 20 de dezembro de 2012 e de 11 a 

19 de dezembro de 2012 (zona 1).  
 
 
 INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE - OUTRAS 
• Relatório síntese das despesas com pessoal – novembro´2011 e novembro´2012.   
 
   
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOURO DAS BIBLIO TECAS 
MUNICIPAIS 
• Relatório da IX Feira do Livro´2012, realizada entre 27 de julho e 19 de agosto, em 

Sesimbra, na Praça da Califórnia, Loja 4E. 
 
 
 
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.  
 


