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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 06 FEVEREIRO DE 2013 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a f alta do Vereador Senhor Dr. 
Américo Manuel Machado Gegaloto, que não compareceu  por motivos 
profissionais. 

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. 3.ª alteração ao orçamento e 3.ª alteração às grandes opções do plano 2013  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

2. Aumento temporário dos fundos disponíveis – período compreendido entre 
01.janeiro.2013 a 24.janeiro.2013  

     Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 

3. Empréstimo a curto prazo até ao montante de 1,5 milhões de euros – contratação – 
condições – aprovação    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

4. Proposta de Lei das Finanças Locais – parecer da Junta Metropolitana de Lisboa – 
aceitação por parte da Câmara Municipal de Sesimbra    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por maioria, 
na sua sessão ordinária do mês de fevereiro, realizada no dia 1, autorizar a 
“Contratação de um Empréstimo de Curto Prazo até ao montante de 1,5 milhões de 
euros”. 
 
 
 

2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
unanimidade, na sua sessão ordinária do mês de fevereiro, realizada no dia 1, 
reconhecer o “Interesse Público do Parque Urbano da Ribeira de Coina, na 
Freguesia da Quinta do Conde”. 
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3.  Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sequência do 
ofício enviado por esta Câmara Municipal n.º 2.28/2013, de 31 de janeiro, sido 
dado conhecimento a todos os seus Deputados, do teor da deliberação camarária 
de 30 de janeiro de 2013 relativa à aprovação da “Alteração do quadro VI que 
acompanha o contrato de empréstimo do PAEL-Programa de Apoio à Economia 
Local”, enviado ao Tribunal de Contas para os competentes efeitos.  

  

4. Email da Associação de Municípios da Região Setúbal a informar que as Câmaras 
por si contactadas manifestaram que vão conceder tolerância de ponto na 3.ª feira 
de carnaval, dia 12 de fevereiro. 
 
 

5. Email da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde a enviar o conjunto de 
documentos aprovados na sua sessão ordinária, no período de antes da ordem do 
dia, realizada no dia 21 de Dezembro de 2012. 
 
 

6. Email do Grupo Parlamentar Os Verdes a remeter a pergunta dirigida ao Ministério 
de Estado e das Finanças pelos Deputados José Luís Ferreira e Heloísa Apolónia 
sobre o edificado do Cabo Espichel - Sesimbra. 
 
 

7. Ofício do Grupo Parlamentar Partido Social Democrata a remeter o Projeto de 
Resolução n.º 579/XII/2.ª (PSD e CDS), apresentado na Assembleia da República, 
a 18 de janeiro do ano em curso, no qual “Recomenda ao Governo medidas de 
melhoria das condições em que é desenvolvida a pesca por arte envolvente-
arrastante, também conhecida por Arte Xávega.” 
 
 

8. Ofício do Grupo Desportivo de Sesimbra a dar conhecimento de ter sido eleita, por 
unanimidade, uma Comissão Administrativa para condução/gestão dos destinos do 
Clube, no decorrer da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 17 de 
janeiro de 2013, com a composição no mesmo indicada. 
Deliberação genérica. 
 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Legalização de construção de anexo (churrasqueira) na AUGI 1 da Lagoa de 

Albufeira – Avenida da Lagoa, lote projetado 57 – Fernando Nunes e Celeste Nunes  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
2. Vistoria efetuada ao prédio sito na Maçã na Rua do Pinheiro “Casa Loureiro” 

solicitada pelo arrendatário – incumprimento do preconizado na deliberação de 
30.setembro.2010 pela proprietária Eugénia Loureiro 

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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3. Comissão de Administração da AUGI 43 do Casal do Sapo – incumprimento por 
parte de vários proprietários – pedido de suspensão da ligação às redes de 
infraestruturas  

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
PESSOAL 
 
1. Processo disciplinar – aplicação de pena – Maria do Céu Dias Rodrigues Campos 

Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade, aplicar a pena de  
despedimento (24 faltas ao serviço sem justificação). 

 
 
 
2. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Eng.º 

António Gomes Patrão – emissão de parecer  
    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
3. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Dr. António 

José Escaleira – emissão de parecer  
    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
4. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Eng.º 

Fernando Pascoal Martins – emissão de parecer  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
 
1. 3.ª alteração ao orçamento e 3.ª alteração às grandes opções do plano 2013  

Deliberação: Assunto 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 1 1 de janeiro. 
 
 

2. Aumento temporário dos fundos disponíveis – período compreendido entre 
01.janeiro.2013 a 24.janeiro.2013  
Deliberação: Assunto 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 1 1 de janeiro. 
 
 
 

3. Requalificação Urbana do Núcleo Antigo de Sesimbra – reconversão urbanística – 
zona central – trabalhos a menos – correção do valor  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
4. Remodelação e ampliação do EB de Alfarim – receção definitiva – homologação 

ratificação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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5. Mercado Levante da Lagoa de Albufeira – hasta pública – cessão de exploração de 
quiosque destinado a papelaria – revogação do contrato atual – abertura de novo 
procedimento – autorização  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

6. Cafetaria do Castelo – aditamento ao contrato  
Deliberação: Não apreciado . 
 
 
 
 

7. Estabelecimentos comerciais do concelho de Sesimbra – alargamento dos limites 
de horário de funcionamento durante o Carnaval´2013  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, que os estabelecimentos, previstos no n.º 
1 do art.º 9.º do Regulamento Municipal de Horário de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços do Municípios estejam 
abertos ininterruptamente até às 8,00 horas. 
 
 
 

8. Arquivo Municipal – eliminação de documentos  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

9. Bandeira Azul da Europa´2013 – candidatura das praias do Ouro, Califórnia e 
Moinho de Baixo – atividades de educação ambiental – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

10. Centro Municipal de Atividades Náuticas – projeto – criação – normas – programa – 
celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra e o Clube 
Português de Caravanismo – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

11. Implementação, Desenvolvimento e Gestão do CIPA-Centro de Inovação e 
Participação Associativa – protocolo celebrado entre a Câmara Muncipal de 
Sesimbra, a ANIME e o MG BOOS – projetos e atividades´2013 – MG BOOS –  
subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

12. Agrupamento de Escolas Navegador Rodrigues Soromenho – Sesimbra – Corta 
Mato Escolar Concelhio – anos 2011 e 2012 – subsídio eventual   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

13. Projeto “Sempre a Mexer para Não Envelhecer” – época 2012/2013 – coletividades 
– manutenção e limpeza de espaços – subsídios mensais  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 21 a 29 de janeiro de 2013 (zona 

1); de 21 de janeiro de 2013 (zona 2); de 21 de janeiro (zona 5).  
 
 
 INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Suplemento Público Imobiliário com trabalho sobre Sesimbra. 
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOUROS DAS BIBLI OTECAS 
MUNICIPAIS E EDUCAÇÃO 
• Dados do 3.º trimestre relativos ao Programa de Generalização de Refeições aos 

alunos do 1.º ciclo. 
• Tratamento e análise de todos os questionários aplicados aos utilizadores da 

Biblioteca Municipal e Pólo de Leitura da Quinta do Conde. 
• Relatório final do projeto “Bibliotecas de Praia e de Jardim - verão´2012´”. 
• Relatório final do projeto “Animação do Livro e da Leitura”, dinamização no âmbito 

das comemorações dos 50 anos da Leitura Pública´2012. 
 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO  E 
FINANÇAS 
• Relatório anual dos pedidos de indemnização danos causados a terceiros´2012. 
 
 
INFORMAÇÕES – VEREADOR DO PELOURO DA PROTEÇÃO CIVIL  
• Relatório das ocorrências de 19.janeiro.2013 do Gabinete Municipal de Proteção 

Civil.  
 
 

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.  


