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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 20 FEVEREIRO DE 2013 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta do Vereador Senhor Eng.º 
Sérgio Manuel Nobre Marcelino, 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. 4.ª alteração ao orçamento e 4.ª alteração às grandes opções do plano 2013  
    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

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

3. Requalificação da Lagoa de Albufeira – não adjudicação – revogação da decisão de 
contratação  

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

4. Requalificação da Praia do Moinho de Baixo – 2.ª fase – não adjudicação – 
revogação da decisão de contratação  

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o texto da saudação 
subordinada ao tema “Agentes de Proteção Civil”, aprovada, por unanimidade, na 
sua sessão ordinária, realizada no dia 01 de fevereiro do ano em curso. 
 
 

2. Email da Associação Nacional de Municípios Portugueses a enviar o texto da 
circular 20/2013, de 04 de fevereiro sobre a “Violação do princípio constitucional da 
autonomia local pelas regras de utilização obrigatória do aumento de receita do IMI, 
nos termos dos n.ºs 4.º, 5.º e 6.º do artigo 96.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 
dezembro, que aprova o Orçamento de Estado para 2013”, sobre o qual solicitaram 
um parecer jurídico ao Professor Doutor Pedro Costa Gonçalves da Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra, que sustenta a inconstitucionalidade de 
determinadas normas do citado artigo, documento esse que está disponível no seu 
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sítio da internet. Mais informa que foi igualmente solicitado ao Provedor de Justiça, 
ao Procurador-Geral da República e aos Grupos Parlamentares da Assembleia da 
República que promovam junto do Tribunal Constitucional a apreciação da 
Fiscalização da Constitucionalidade das normas em causa. 
 
 

3. Email também da Associação Nacional de Municípios Portugueses a enviar o 
parecer aprovado pelo seu Conselho Diretivo sobre “As propostas de alteração aos 
serviços de Águas e de Resíduos”, na reunião de 29 de janeiro de 2013. 
 
 

4. Email da Direção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo a enviar o 
relatório final, a respeito do processo n.º 265/EC 2449 (PINGO DOCE-Quinta do 
Conde, com a insígnia Bem Estar), emitido pela Direção Geral das Atividades 
Económicas, o qual inclui uma proposta de decisão para a Comissão de 
Autorização Comercial da Península de Setúbal. 
 
 

5. Ofício da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 
do Tejo a informar que o período de consulta pública do projeto “Edifícios do 
Empreendimento Turístico da Mata de Sesimbra Sul, em fase de estudo prévio” é 
de 25 dias úteis, de 12 de fevereiro a 18 de março de 2013. Mais informa que o 
licenciamento (ou a autorização) do projeto só poderá ser concedido após 
Declaração de Impacte Ambiental Favorável ou Favorável Condicionada, emitida 
por Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado do Ambiente e Ordenamento do 
Território ou decorrido o prazo para a sua emissão, até 17 de maio de 2013.  
 
 

6. Email da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Sesimbra a remeter o 
relatório anual de atividades´2012, bem como, cópia da ata da sua reunião na 
modalidade alargada que aprovou o referido relatório e o plano de ação para o 
corrente ano. 
 
 

7. Ofício do Centro de Estudos Culturais e de Ação Social Raio de Luz a enviar a 
composição dos novos corpos sociais eleitos, em 14 de dezembro de 2012. 
Deliberação Genérica. 
 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Legalização de construção de moradia, anexo e muro na AUGI 3 da Lagoa de 

Albufeira – Rua do Sol, lote 11 – Maria dos Anjos Nunes  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
2. Operações de loteamento – loteamento urbano – taxas urbanísticas – 

fracionamento – dedução das comparticipações para a rede elétrica da Lagoa de 
Albufeira – Comissão de Administração da Augi 49 da Lagoa de Albufeira 

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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3. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 07/85 – 4.º 

aditamento – reunião de 16.maio.2012 – retificação – ratificação de atos 
anteriormente tomados – Aldeia do Meco, lote 1 – Pedro Pinhal Coelho (Almerinda 
das Neves)  

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
4. AUGI 24 da Ribeira do Marchante – contrato de urbanização – 2.º aditamento 

alteração – reunião de 02.dezembro.2010 – indeferimento – Administração 
Conjunta da AUGI 24 

    Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 
PESSOAL 
 
1. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Maria 

Madalena Braz Lopes – emissão de parecer 
    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. 4.ª alteração ao orçamento e 4.ª alteração às grandes opções do plano 2013  

Deliberação: Apreciado ao abrigo do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. 
 
 
 

2. Aquisição de serviços de cópia, impressão, digitalização e fax – abertura de 
concurso público – júri – nomeação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

3. Aumento temporário dos fundos disponíveis – período compreendido entre 
01.janeiro.2013 a 24.janeiro.2013 (a partir da entidade 550 até 14.530) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, com declaração de voto do Vereador Dr. 
Américo Gegaloto. 
 
 
 
 

4. Relação dos encargos assumidos e não pagos durante o ano de 2012 
Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 
 

5. Complexo funerário e forno crematório do cemitério da Quinta do Conde – tabela de 
preços – atualização – emissão de parecer  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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6. Parque Municipal de Campismo Forte do Cavalo – hasta pública – cessão de 
exploração do minimercado e snackbar – concurso deserto – abertura de novo 
procedimento   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. A hasta pública realizar-se-á no dia 05 de 
março, pelas 10,30 horas, no Auditório Conde Ferreira, com a base de licitação de 
100€. 
 
 
 

7. Cafetaria do Castelo – contrato de concessão da exploração – 2.ª alteração – 
aprovação   
Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Sr. Presidente, da 
Vice-Presidente e dos Vereadores Dr. José Polido, Dr.ª Cármen Cruz e Francisco 
Luís e com o voto contra do Vereador Dr. Américo Gegaloto, que produziu 
declaração de voto. 
 
 
 
 

8. Postura de Trânsito do Concelho de Sesimbra – alteração a título experimental na 
Rua António Aleixo na Quinta do Conde    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

9. Toponímia – atribuição de topónimo em Sesimbra – Rua Conceição Morais (Uma 
Mulher do Poder Local Sesimbrense Dirigente do MDM e do PCP) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

10. Dia dos Namorados – passatempo – normas – aprovação – ratificação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

11. Bibliotecas de praia e de jardim – verão 2012 – reforço de verba – retificação da 
deliberação de 02.maio.2012    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

 
  INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 01 de fevereiro e 04 de fevereiro 

2013 (zona 2); de 31 de janeiro a 06 de fevereiro de 2013 (zona 3); de 05 de 
fevereiro (zona 5).  

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 31 de janeiro e 07 de fevereiro de 
2013.  

 
 
 INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Carta temática – avaliação anual das AUGI delimitadas. 
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOURO DA AÇÃO SOCIAL 
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• Relatório respeitante ao último trimestre´2012 no âmbito da Bolsa Local de 
Voluntariado. 

 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DOS PELOUROS DA ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS E JUVENTUDE 
• Relação das despesas efetuadas pelos diversos serviços pelo fundo de maneio 

durante o mês de janeiro´2013.  
• Relatório anual´2012 do Gabinete Municipal da Juventude.  
 
 

 PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 
* Interveio o Senhor Francisco Silva Cristão, para apresentar informação acerca do 

caminho levado a efeito no lugar denominado Casalinho - Aldeia do Meco, neste 
Concelho e que o impossibilita de ter acesso à sua propriedade. 

 
 


