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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2012 

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. Instalação pelo concessionário de quiosque destinado a cafetaria com esplanada, 

casa de banho adaptada e duas casas de banho simples no Parque da Vila na 
Quinta do Conde – arrematação em hasta pública – adjudicação definitiva – 
ALBIÁREA, Ld.ª   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

2. Dispensa da prestação da caução da boa execução das obras de urbanização e 
adiantamento das taxas de urbanização – celebração de protocolo entre a Câmara 
Municipal de Sesimbra e a Comissão de Administração da AUGI 31 da Lagoa de 
Albufeira – minuta – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

3. Dispensa da prestação da caução da boa execução das obras de urbanização e 
adiantamento das taxas de urbanização – celebração de protocolo entre a Câmara 
Municipal de Sesimbra e a Comissão de Administração da AUGI 32 da Lagoa de 
Albufeira – minuta – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

4. Quinta do Conde – destaque   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

5. Pedido de comparticipação nos encargos das obras de urbanização da Quinta do 
Conde    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

6. AUGI’s – reconversão como operação de loteamento – comissão de vistoria ao 
abrigo do art. 22.º da Lei n.º 91/95 – membros – alteração da deliberação de 
26.maio.2010    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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EXPEDIENTE 

1. Ofício da Direção Geral de Administração Interna a informar que se encontram 
disponíveis no Sistema de Gestão e Informação do Recenseamento os cadernos de 
recenseamento das freguesias deste Concelho, com data de 31.Dezembro.2011, 
para efeitos de consulta e reclamação dos interessados durante o mês de março.  

 
 

2. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o texto da moção por si 
aprovada na sessão extraordinária, realizada no dia 25 de Fevereiro de 2012. 
 
 

3. E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses a informar que um dos 
temas abordados, no encontro realizado no dia 07 de Março, com Suas Excelências 
os Senhores Primeiro-Ministro e o Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, 
foi a importante problemática da aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, 
que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos 
em atraso. Desta forma foi manifestada a disponibilidade do Governo para que, em 
sede de Decreto-Lei a aprovar, a adaptar e tornar exequível a sua aplicação às 
autarquias locais. 
 

 

4. E-mail do Senhor Eduardo Brito Henriques a informar ter iniciado funções como 
Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e 
Vale do Tejo. Aproveita a oportunidade para também informar que a Vice-
Presidência será assumida pelos Senhores Dr. Joaquim Sardinha e Eng.º José 
Damas Antunes. 

 
 

5. Ofício da Assembleia Municipal de Almada a enviar o texto da moção aprovada na 
sua sessão plenária, realizada no dia 23 de fevereiro, subordinada ao tema “Serviço 
Nacional de Saúde a qualidade dos cuidados prestados, assim como a capacidade 
hospitalar na sub-região abrangendo Sesimbra/Seixal/Almada”. 

 
 

6. Ofício da AMARSUL-Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA a informar 
que os Ecoparques de Palmela e Seixal passarão a encerrar aos domingos, a partir 
do mês de Abril, inclusive. 

 
 

7. E-mail do Grupo Parlamentar Os Verdes a remeter o texto da pergunta dirigida ao 
Ministério da Administração Interna, pelo seu Deputado José Luís Ferreira, sobre a 
“Insegurança na Freguesia da Quinta do Conde”. 

 
 

8. E-mail da Comissão Política Concelhia de Sesimbra do Partido Socialista a enviar 
dois textos referentes aos comunicados de imprensa do seu Secretariado um a 
propósito do “Processo da Mata de Sesimbra – ex. presidente Amadeu Penim”, de 
08 de Novembro de 2010, e o outro sob a epígrafe “Arquivamento do Processo da 
Mata de Sesimbra – ex. presidente Amadeu Penim”, datado de 28 de Fevereiro de 
2012. 

 
 

9. Ofício do Núcleo de Sesimbra da Liga dos Combatentes a dar conhecimento dos 
novos corpos sociais eleitos, no passado dia 26 de Fevereiro. 
Deliberação genérica. 
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10. Ofício da Associação Cultural e Recreativa União Trabalhadora Zambujalense a 
enviar a lista dos novos corpos sociais eleitos, no passado dia 23 de Fevereiro, 
para o triénio 2012/2014. 
Deliberação genérica. 

 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS   
 
1. Viabilidade de construção de supermercado – pedido de informação prévia – 

informação favorável – Santana – Francisco Patrício II, Ld.ª  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, tendo o Vereador Dr. Américo Gegaloto, 
produzido declaração de voto. 
 
 
 

2. Quinta do Conde – destaque   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

3. Operações de loteamento – loteamento urbano – autorização de licenciamento e 
aprovação do projeto das obras de urbanização – condições do alvará – AUGI 51 
da Lagoa de Albufeira – Comissão de Administração da AUGI 51   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

4. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 07/85 – 
aumento da área de construção do lote 2 – Aldeia do Meco – Rita Raimundo 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 05/95 – 
aumento da área de implantação do lote 20 – Caixas – António Escarameia 
Deliberação: Aprovado por unanimidade. 
 
 
 

6. Processo n.º 29/86 – ónus de inalienabilidade parcial – Casalão de Santana – João 
Samagaio 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

PESSOAL 
 
 Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Dr. Joaquim 

Mário Alves Feio Babo – emissão de parecer 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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 Procedimentos concursais – sazonais 

Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. 5.ª alteração ao orçamento e 5.ª alteração às grandes opções do plano 2012 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

 
2. Recuperação da Fortaleza de Santiago – Museu do Mar – 1.ª fase – planta de 

estaleiro – aprovação – ratificação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
  
 
 
 
 

3. Recuperação da Fortaleza de Santiago – Museu do Mar – 1.ª fase – designação da 
fiscalização – aprovação – ratificação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

4. Recuperação da Fortaleza de Santiago – Museu do Mar – 1.ª fase – plano de 
segurança e saúde – aprovação parcial – ratificação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

5. Comissão de vistorias com vista à emissão de alvará para instalação e 
funcionamento dos recintos de espectáculos e de divertimentos públicos – 
designação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

6. Mercado Municipal de Sesimbra – arrematação em hasta pública de um lugar com 
os n.ºs 84, 85 e 86 destinado à venda de flores – adjudicação definitiva – Luís Filipe 
Esteves   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

7. Mercado Municipal da Quinta do Conde – arrematação em hasta pública da banca 
n.º 48 destinada à venda de flores – adjudicação definitiva – Anabela Mártires 
Godinho Morais   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 



21.03.2012 

 5 

8. Cemitério Municipal de Santiago – abandono de ossários arrendados – prescrição a 
favor da autarquia   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 01 de março de 2012 (Zona 1). 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 09, 16 e 23 de Fevereiro e de 01 de 

Março de 2012. 
 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Transposição da carta oficial da Reserva Agrícola Nacional, que se encontrava em 

papel à escala 1:25 000, para formato digital vetorial. 
• Análise do Serviço de Pescas e Ruralidade desta Câmara Municipal acerca do 

documento enviado a esta Câmara pela Delegação Marítima de Sesimbra dando 
conta do número de pescadores matriculados em Sesimbra por idade e segmento de 
pesca, nos anos de 2010 e 2011. 

• Análise do Serviço de Pescas e Ruralidade acerca do documento enviado a esta 
Câmara pela Docapesca a propósito do pescado transacionado por delegações e 
postos.  

• Novas AUGI da Seção L da Lagoa de Albufeira – reuniões agendadas: Março, Abril e 
Maio. 

 
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOUROS DA EDUCAÇÃO, 
BIBLIOTECAS MUNICIPAIS E TURISMO 
• Inquéritos de avaliação do serviço de refeições escolares aos funcionários dos 

estabelecimentos de ensino – ano letivo 2011/2012 – 1.º trimestre. 
• Relatório do Programa de Voluntariado na Biblioteca Municipal respeitante ao ano de 

2011. 
• Email da empresa EIPWU, Ld.ª a informar que foram reveladas as 70 praias pré-

finalistas na eleição das 7 Maravilhas – Praias de Portugal, tendo Sesimbra sido pré-
finalista na categoria de praias de arribas a Praia do Meco e com a categoria praias 
selvagens a praia Ribeiro do Cavalo. 

 
 

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.  
 
 


