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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 03 ABRIL 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. 7.ª alteração ao orçamento e 7.ª alteração às grandes opções do plano 2013   

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

2. Isolamento e impermeabilização nas habitações da Charneca da Cotovia – 
aumento temporário dos fundos disponíveis – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

3. Moagem de Sampaio – vedação, circulação e estacionamento – aumento 
temporário dos fundos disponíveis – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

4. Remodelação e adaptação do atual Centro de Dia de Árgeis para Posto Veterinário 
Municipal de Sesimbra – aumento temporário dos fundos disponíveis – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. Fornecimento de cloro para desinfeção de água para consumo humano’2013 – 
aumento temporário dos fundos disponíveis – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

6. Abertura da Lagoa de Albufeira ao Oceano’2013 – aumento temporário dos fundos 
disponíveis – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

7. Reparação da Capela do Espírito Santo – aumento temporário dos fundos 
disponíveis – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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8. Repavimentação da Av. dos Negreiros a EN 10 (Quinta do Conde) – Troço 
Rotunda/EN 10 – aumento temporário dos fundos disponíveis – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

9. Circuitos de dados – aumento temporário dos fundos disponíveis – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

10. Reconversão e Upgrade do Sistema de Gestão de Assiduidade – aumento 
temporário dos fundos disponíveis – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

11. Requalificação da Sede da Sociedade Musical Sesimbrense – subsídio eventual – 
aumento temporário dos fundos disponíveis – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
 
 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar, na sequência da execução 
do painel cerâmico em azulejo vidrado que pretende colocar no espaço exterior do 
Auditório Conde de Ferreira, sob o tema “DA CASA ESCOLA À CASA DA 
PARTICIPAÇÃO”, dos valores até agora conseguidos das empresas e entidades 
que pretendem comparticipar para a realização do painel em causa.     
 
 

2. Email do PORLisboa-Programa Operacional Regional de Lisboa a enviar o teor da 
Orientação de Gestão n.º 14/2013 que regula o prazo máximo das operações 
apoiadas por aquele Programa.   
 
 

3. Email da Área Metropolitana de Lisboa a enviar cópia dos documentos que contêm: 
a ata da reunião n.º 02/2013; a proposta n.º 10/2013 e as propostas n.º 11, 12, 13, 
14 e 15 todas da JML de 2013, aprovadas na reunião ordinária da sua Junta 
Metropolitana, realizada no dia 21 de março do ano em curso. 
 
 

4. Email da Associação de Municípios da Região de Setúbal a enviar cópia da ata da 
reunião da Comissão Executiva da Candidatura da Arrábida a Património Mundial, 
realizada no dia 18 de março de 2013. 

 
 
5. Ofício da APSS-Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, SA a dar 

conhecimento da alteração ocorrida nos membros do seu Conselho de 
Administração o qual é agora constituído pelo Sr. Dr. Vítor Caldeirinha, como 
Presidente e pelo Sr. Eng.º Carlos Seixas da Fonseca, como vogal.  

 
 
 
 



03.04.2013 

 3

6. Ofício do Instituto Nacional da Propriedade Industrial a informar ter sido proferido, 
em 08 de março de 2013, o despacho de concessão de registo de Marca Nacional 
“Sesimbra É Peixe”, o qual será inserido no Boletim de Propriedade Industrial n.º 
50/2013/300511, a publicar previsivelmente, em 13 de março de 2013. 

 
 
7. Ofício também do Instituto Nacional da Propriedade Industrial a informar ter sido 

proferido, em 08 de março de 2013, o despacho de concessão de registo de Marca 
Nacional “Sesimbra Capital do Peixe”, o qual será inserido no Boletim de 
Propriedade Industrial n.º 50/2013/300512, a publicar previsivelmente, em 13 de 
março de 2013. 
 
 

8. Ofício ainda do Instituto Nacional da Propriedade Industrial a informar ter sido 
proferido, em 08 de março de 2013, o despacho de concessão de registo de Marca 
Nacional “Sesimbra Capital Portuguesa do Peixe”, o qual será inserido no Boletim 
de Propriedade Industrial n.º 50/2013/300513, a publicar previsivelmente, em 13 de 
março de 2013. 
 
 

9. Ofício igualmente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial a informar ter sido 
proferido, em 08 de março de 2013, o despacho de concessão de registo de Marca 
Nacional “Sesimbra Capital Nacional do Peixe”, o qual será inserido no Boletim de 
Propriedade Industrial n.º 50/2013/300514, a publicar previsivelmente, em 13 de 
março de 2013. 
 
 

10. Email do Grupo Parlamentar Os Verdes a remeter a pergunta dirigida à Secretaria 
de Estado da Cultura pelos Senhores Deputados José Luís Ferreira e Heloísa 
Apolónia sobre o “Edificado do Cabo Espichel”. 

 
 

11. Email da Federação Portuguesa de Canoagem a agradecer toda a colaboração e 
apoio prestado por ocasião do Campeonato Nacional de Canoagem de Mar que 
decorreu na Baía de Sesimbra, no passado dia 23 de março de 2013. 
 

 
 
 

 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Viabilidade de construção de lar de 3.ª idade – pedido de informação prévia – AUGI 

40 das Courelas da Brava – Quinta do Conde – informação favorável – Antónia da 
Conceição Leocádio 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
2. Operações de loteamento – loteamento urbano – admissão liminar com vista à 

autorização de licenciamento – vistoria – AUGI 63 da Lagoa de Albufeira – 
Comissão de Comproprietários da AUGI 63 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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3. Operações de loteamento – loteamento urbano – autorização provisória para o 
início das obras de urbanização – rede de águas, rede de esgotos, arruamentos, 
sinalização, projeto de telecomunicações e rede de gás – AUGI 50 da Lagoa de 
Albufeira – Comissão de Administração da AUGI 50  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
 
1. 7.ª alteração ao orçamento e 7.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 11 de Janeiro . 
 
 

2. Recuperação da Fortaleza de Santiago – Museu do Mar – 2.ª fase – reclamação 
sobre a adjudicação da firma COBENG, LD.ª – decisão    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

3. Construção da EB1/JI de Sampaio – trabalhos a menos – trabalhos a mais – 3.ª 
situação – aprovação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

4. Recuperação da Fortaleza de Santiago – Museu do Mar – 2.ª fase – minuta do 
contrato – aprovação     

 Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 

5. Saneamento da Freguesia do Castelo – rede de coletores – sistema em baixa – 
Fonte Esquerda, Assenta e Sentrão – plano de segurança e saúde – 
validação/aprovação – ratificação      

 Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

6. Guardas Noturnos para a Quinta do Conde – abertura de concurso público – júri – 
nomeação    

 Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

7. Gabinete de Apoio ao Emigrante – implementação –  protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Sesimbra e a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e 
Comunidades Portuguesas – minuta – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Apoio aos Munícipes que pretendem 
emigrar, tenham estado emigrados, estejam em vias de regresso ou ainda residam 
em países de acolhimento. 
 
 

8. Formação Profissional’2013 – acordos de colaboração a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Sesimbra e o Centro de Formação Profissional para o Artesanato – 
minutas – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Cursos: Higiene e Segurança Alimentar; 
Higiene e Segurança no Trabalho e Apicultura em Modo de Produção Biológico. 
 
 

9. Feira da Festa das Chagas’2013 – ato público – comissão – nomeação – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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10. Comemorações do 25 de Abril no Município – reunião de 20.março.2013 
Deliberação: Reprovado, com os votos contra 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 a favor do 
Vereador Dr. Américo Gegaloto. 
 
 
 

11. Comemorações do 25 de Abril’2013 – programação – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

12. Comemorações do Centenário do Nascimento de Álvaro Cunhal – programação – 
aprovação 
Deliberação: Aprovada, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente, da 
Vice-Presidente e dos Vereadores Dr. José Polido, Eng.º Sérgio Marcelino, Dr.ª 
Cármen Cruz e do Vereador Dr. Américo Gegaloto, que produziu declaração de 
voto, e com o voto contra do Vereador Francisco Luís, que produziu declaração de 
voto. 
 
 
 

13. Agrupamento de Escolas Navegador Rodrigues Soromenho – Corta Mato 
Concelhio’2013 – informatização e controle das classificações – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 14 e 21 de março de 2013.  
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Requalificação da Lagoa de Albufeira – construção e reabilitação de acessos, 

estacionamento e passeios – projeto aprovado – envio à DOM para execução da 
obra.  

 
 
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.  
 


