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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 23 JANEIRO DE 2013 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a f alta do Vereador Senhor 
Francisco José Pereira Luís, que não compareceu por  motivos pessoais. 

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. Parque Urbano da Ribeira de Coina na Quinta do Conde – reconhecimento de 
interesse público – envio à Assembleia Municipal 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

 
2. Carnaval´2013 – 3.ª feira de Entrudo – tolerância de ponto – aprovação   
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

 
3. Reformulação da rede de coletores da Avenida dos Aliados – Boa Água 1 – 

alteração do traçado entre a caixa 8 e a caixa 26C – aprovação  
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
4. Aumento temporário dos fundos disponíveis – dezembro´2012 – aprovação  

Deliberação: Aprovado por unanimidade. 
 

 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por maioria, 
na sua 2.ª reunião da sessão ordinária do mês de dezembro, realizada no dia 10 de 
janeiro do ano em curso, autorizar a “Abertura de um Procedimento de Concurso 
Público para Aquisição de Comunicações Fixas e Móveis de Voz e Dados” 
destinado a esta Câmara Municipal, tendo em conta que se trata de um 
procedimento relativo a despesas que irão dar lugar a um encargo orçamental em 
mais de um ano económico.  
 
 

2. Ofício também da Assembleia Municipal a informar ter deliberado, por unanimidade, 
na sua 2.ª reunião da sessão ordinária do mês de dezembro, realizada no dia 10 de 
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janeiro de 2013, autorizar a “Alteração ao Alvará n.º 18/82 de Iniciativa Camarária – 
Quintinha – Sesimbra – Castelo”.  
 
 

3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
unanimidade, na sua 2.ª reunião da sessão ordinária do mês de dezembro, 
realizada no dia 10 de janeiro do ano em curso, aprovar os projetos denominados 
“10.ª Edição do Projeto Assembleia Municipal de Jovens/6.ª Edição do Concurso- 
As Cores da Cidadania” os quais têm suscitado interesse nos jovens deste 
Concelho e a agradecer todo o apoio prestado a estas iniciativas. 
 
 

4. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter tomado conhecimento 
da deliberação tomada por esta Câmara Municipal a respeito do “Regulamento do 
Parque Municipal de Campismo Forte do Cavalo”, consubstanciada nos pareceres 
emitidos pela ANMP e CCDR, e, que após apreciação efetuada pela sua Comissão 
de Líderes sobre o assunto, mantém a convicção quanto à necessidade de 
apreciação e deliberação de futuros regulamentos no seio deste Órgão Autárquico. 
 
 

5. Email da Junta de Freguesia de Santiago a enviar o seu “Plano de Atividades e 
Orçamento para 2013”.  
 
 

6. Ofício da Junta de Freguesia da Quinta do Conde a enviar o texto da sua proposta 
aprovada, por unanimidade, na reunião ordinária realizada no dia 3 do corrente, na 
qual solicita ao Governo medidas excecionais que tendem a corrigir a assimetria 
observada, designadamente a revisão do valor inscrito para a Freguesia da Quinta 
do Conde no Mapa XX do Orçamento de Estado para 2013, adequando-se à 
realidade vigente, ainda através de correção progressiva. 

 
 
7. Email da Associação Nacional de Municípios Portugueses a enviar cópia do ofício a 

si remetido por Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado da Saúde a respeito 
do “Despacho – Criação de Grupo de Trabalho ao qual compete a responsabilidade 
de propor uma nova metodologia relativa à transferência dos encargos das 
Autarquias com os trabalhadores em matéria de prestação de saúde pela SNS para 
o orçamento do SNS”. 
 
 

8. Email também da Associação Nacional de Municípios Portugueses a informar que, 
na sequência da promulgação da Lei sobre a Reorganização Administrativa do 
Território das Freguesias, que implica a extinção de 1.165 Juntas em todo o País, 
enfatiza e mantém as decisões assumidas no seu Congresso Nacional de firme 
oposição a todo este processo, reafirmando que a Lei em apreço não respeita a 
Autonomia do Poder Local e a vontade das Populações, cabendo tal decisão às 
Assembleias Municipais respetivas.  
 
 

9. Email da Junta Metropolitana de Lisboa a enviar a ata n.º 11/2012, de 20 de 
dezembro de 2012, as propostas n.ºs 1, 2, 3 e 4/JML/2013 e a minuta n.º 1/2013, 
aprovadas na sua reunião realizada no dia 10 do corrente. 
Aproveita a oportunidade para enviar cópia do ofício que dirigiu a Sua Excelência o 
Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, a propósito do regime de 
alteração do IVA.  
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10. Email também da Junta Metropolitana de Lisboa a enviar a minuta da ata n.º 

11/2012, de 20 de dezembro, a ata n.º 10/2012, de 15 de novembro, as propostas 
n.ºs 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57/JML/2012, por si aprovadas em reunião 
ordinária realizada no dia 20 de dezembro. 
 
 

11. Ofício do Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana a informar ter autorizado 
a prorrogação do prazo de utilização dos contratos de comparticipação e 
empréstimo, respetivamente até 09 de junho de 2013 e 27 de junho de 2013, nas 
condições do contrato inicial respeitante ao processo denominado 
“Empreendimento de 58 fogos no Bairro Infante D. Henrique no âmbito do 
Prohabita”. 
 
 

12. Ofício da Assembleia Municipal de Almada a enviar a primeira informação do quarto 
ano do mandato (Informação n.º 01/X-4.º/2012-13) que resume as deliberações por 
si aprovadas na sessão plenária ordinária referente ao mês de dezembro do ano 
findo, documentos que podem ser consultados no sítio da net “assembleialmada”. 
 
 

13. Ofício também da Assembleia Municipal de Almada a remeter cópia das suas 
tomadas de posição aprovadas na 7.ª sessão extraordinária realizada no dia 26 de 
dezembro de 2012. 
 
 

14. Email da Sociedade Musical Sesimbrense a enviar a composição dos corpos 
sociais eleitos para o mandato 2013/2014 e a perspetiva das suas atividades para 
aquele período. 

    Deliberação: Deliberação genérica . 
 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Obras novas– reconstrução/alteração de moradia existente para moradia unifamiliar, 

construção de moradia, zona de arrumos, telheiro e piscina – faseamento da obra – 
alteração de parte da deliberação de 02.maio.2012 – Azenha da Ordem – Alto das 
Vinhas – Ainaro, Ld.ª  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
2. Destaque – Casais da Azoia – José Baptista, Adérito Baptista e Irene Baptista  
    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
3. Destaque – Gaiteira-Carrasqueira – Logos, Ld.ª. 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
4. Destaque – retificação da deliberação de 01.agosto.2012 – correção da descrição 

predial e inclusão de identificação dos restantes proprietários – Pinhal de Baixo – 
Maria Jesuína Pinto, Mariana Bernardes Sobral e Outros  

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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PESSOAL 
 
1. Processo disciplinar – aplicação de pena – Augusto Soares da Silva  
     Deliberação: Deliberado, por escrutínio secreto e por unanimidade, aplicar a pena 

de 20 dias de suspensão, ficando a mesma suspensa pelo período de 2 anos. 
 
 
 
 
2. Contrato de prestação de serviços  em regime de avença – renovação – José 

Alexandrino Oliveira – emissão de parecer  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
 
1. 2.ª alteração ao orçamento e 2.ª alteração às grandes opções do plano 2013  

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

zona central – trabalhos a mais – inclusão do valor do IVA – retificação da 
deliberação de 09.janeiro.2013 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

3. Construção da EB1/JI de Sampaio – alargamento do prazo de execução – 6.ª 
modificação objetiva do contrato – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

4. Reformulação da rede de coletores da Avenida dos Aliados – Boa Água 1 – 
alteração do traçado entre a caixa 8 e a caixa 26C – aprovação  
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 . 
 
 
 

5. Recuperação da Fortaleza de Santiago – museu do mar – 1.ª fase – receção 
provisória  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade 
 
 
 

6. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do 
Concelho de Sesimbra – lote nacente – 2.ª fase – Zona A – Vale da Abelheira – 
Zona B – Carrasqueira/Cotovia – composição da fiscalização – alteração – 
aprovação – ratificação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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7. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do 
Concelho de Sesimbra – lote poente – 2.ª fase – Sistema Fétais/Fornos – 
composição da fiscalização – alteração – aprovação – ratificação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

8. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do 
Concelho de Sesimbra – lote poente – 2.ª fase – Sistema Fétais/Fornos – plano de 
segurança e saúde – validação técnica – aprovação – ratificação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

9. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do 
Concelho de Sesimbra – lote nascente – 2.ª fase – Zona A Vale da Abelheira – 
Zona B Carrasqueira/Cotovia – plano de segurança e saúde – validação técnica – 
aprovação – ratificação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

10. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do 
Concelho de Sesimbra – lote poente – 1.ª fase – Zambujal/Aiana – plano de 
segurança e saúde – validação técnica – aprovação – ratificação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

11. Aumento temporário dos fundos disponíveis – dezembro´2012 – aprovação  
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 . 
 
 
  

12. Aumento temporário dos fundos disponíveis – período compreendido entre 
01.janeiro.2013 a 18.janeiro.2013  
Deliberação: Não apreciado . 
 
 
 

13. Acordo de pagamento com a SIMARSUL a 19.dezembro.2012 – ratificação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

14. Processos de contra-ordenação – tabela de custas – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

15. Atualização dos valores dos encargos de urbanização dos lotes e construção 
abrangidas pelo Plano de Urbanização da Quinta do Conde  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

16. Parque Municipal de Campismo do Forte do Cavalo – regulamento – alteração – 
relacionamento  com os utentes – designação de funcionários – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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17. Cedência de utilização de instalações municipais sitas na Rua Dr. António Pinto 
Leão, n.º 23, em Sesimbra – celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de 
Sesimbra e o Núcleo de Santiago – Sesimbra – Fraternidade Nuno Álvares – 
Associação dos Antigos Filiados do Corpo Nacional de Escutas – minuta – 
aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

18. Concertar de inscrições de propriedade dos possuidores de lotes sitos na AUGI do 
Pinhal do General – celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de 
Sesimbra, Maria de Fátima Pires Ferreira de Lima, Marco Micael Ferreira e a 
Comissão de Administração da AUGI 18 do Pinhal do General – minuta – pedido de 
suspensão – revogação da deliberação de 15.fevereiro.2012  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

19. Arrábida a Património Mundial – candidatura – dossier – declaração de 
compromisso – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

20. Moinho do Outeiro – classificação como imóvel de interesse municipal – instrução 
do processo – conclusão do procedimento – prorrogação do prazo – aprovação  
Deliberação: Aprovado por unanimidade. 
 
 
 
 

21. Bolsa Local do Voluntariado – plano de ação´2013 – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

22. Serviços Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Sesimbra – cedência de 
exploração durante os festejos de carnaval – Av. da Liberdade (frente à piscina do 
Grupo Desportivo de Sesimbra) e no Largo da Cruz (local da feira quinzenal)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Foi concedida a exploração durante os 
dias 9, 10, 11 e 12 de fevereiro, das 8h às 24 h. 
 
 
 
 

23. Sesimbra´Município – pluralismo político  
Deliberação: Reprovada, com os votos contra do Senhor Presidente, da Vice-
Presidente, dos Vereadores Dr. José Polido, Eng.º Sérgio Marcelino e da 
Vereadora Dr.ª Cármen Cruz, que produziram declaração de voto, e com o voto a 
favor do Vereador Dr. Américo Gegaloto.  
 
 
 

24. Auxílios Económicos do 1.º ciclo do Ensino Básico  – ano letivo 2012/2013 – livros e 
material escolar – Agrupamentos de Escolas – subsídidos eventuais  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 



23.01.2013 

 7

 
 
 

25. Auxílios Económicos do 1.º ciclo do Ensino Básico – ano letivo 2011/2012 – 
Agrupamento de Escolas da Boa Água – inclusão de 2 alunos – alteração da 
deliberação de 18.janeiro.2012  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

26. Associação de Pais da EB 1 de Sesimbra – apoio à frequência de ATL – alunos 
carenciados – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

27. Associação de Pais de Alfarim e Aiana – apoio à frequência de ATL – alunos 
carenciados – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

28. Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB 1 da Aldeia do Meco – 
apoio à frequência de ATL – alunos carenciados – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, 
 
 
 
 

29. Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB N.º 3 da Quinta do Conde 
– apoio à frequência de ATL – alunos carenciados – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

30. Planos de Desenvolvimento Desportivo 2011/2012 – contratação de técnicos 
desportivos com formação certificada – subsídios eventuais  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

31. Festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição de Alfarim´2012 – comissão de 
festas – subsídio eventual               
Deliberação: Não apreciado . 
 
 
 
 
 

32. Carnaval´2013 – grupos e escolas de samba, kits, carros alegóricos, carros de som  
e cégadas – projeto de melhoria – aprovação – subsídios  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 04 e 07 de janeiro de 2013 (zona 

1).  
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 20 de dezembro de 2012.  
 
 
 INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Mapa de receita cobrada no Serviço de Atendimento (zona ocidental), por artigos do 

Regulamento de Taxas e Cedências relativas à Administração Urbanística, referente 
ao 4.º trimestre de 2012, no valor de 762.180,08€. 

• Estratégia Económica para Sesimbra – documento interno de orientação, elaborado 
pelo Sr. Dr. João Aldeia. 

 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOUROS DAS BIBLI OTECAS 
MUNICIPAIS, AÇÃO SOCIAL E TURISMO 
• Relatório de avaliação da campanha “Dê um pouco mais a quem precisa”. 
• Relatório das ações de formação não formal realizadas pelo Serviço de Apoio às 

Bibliotecas Escolares, da Biblioteca Municipal de Sesimbra, durante o ano letivo 
2011/2012. 

• Estatística anual dos postos de informação a turistas´2012 – Posto de Turismo de 
Sesimbra e Centro de Documentação Rafael Monteiro. 

• Email da Administração da Região Hidrográfica do Tejo a enviar a lista das praias do 
Concelho que tiveram classificação de excelente (Lagoa de Albufeira-Mar, Bicas e 
Moinho de Baixo-Meco). 

 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO  E 
FINANÇAS 
• Relação das despesas efetuadas pelos diversos serviços com o fundo maneio 

durante o mês de dezembro de 2012. 
 
 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO  
• Interveio o Senhor Francisco Cristão para dar conta da existência de um caminho 

sito no lugar denominado Fétais, na freguesia do Castelo, que, por concentrar muita 
água, em época de chuvas, necessita de intervenção.   

• Interveio depois o Senhor Casimiro Torres para perguntar para quando estava 
prevista a submissão a discussão pública do Plano Diretor Municipal. 


