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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL 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. AUGI 54 do Alto das Vinhas – relatório de publicitação – aprovação  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
      

 

2. Pagamentos e recebimentos em atraso na Câmara Municipal existentes a 31 de 
Dezembro de 2011 – declaração –  aprovação   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
      

 
 

 
 

EXPEDIENTE 

1. E-mail do Presidente da Junta de Freguesia do Castelo a enviar a tomada de 
posição conjunta dos Presidentes de Junta deste Concelho a respeito da “Proposta 
de Lei n.º 44/XII – Reorganização Administrativa Territorial Autárquica”, 
apresentada na Conferência de Imprensa, realizada no dia 27 de março de 2012, 
em Sesimbra. 
 

 

2. Ofício da CDR-Cooperação e Desenvolvimento Regional, EIM a enviar a Ata n.º 42 
e seus anexos e o Relatório, Balanço e Contas, Relatório e Parecer do Fiscal Único 
e Certificação Legal das Contas referentes ao exercício de 2011, aprovados na sua 
Assembleia Geral, realizada no dia 28 de fevereiro de 2012. Aproveitam a 
oportunidade para informar que já se encontram registados na Conservatória do 
Registo Comercial do Barreiro os atos correspondentes às suas deliberações 
28.fevereiro.2012 – Dissolução/Extinção e Nomeação de Liquidatário da Sociedade. 

 
 

3. Ofício da SIMARSUL-Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da 
Península de Setúbal, SA a enviar o teor da carta dirigida a todos os municípios que 
integram sistemas multimunicipais que se encontram em dívida para consigo o 
façam desde logo. 
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REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Destaque – Casal do Quartilho – Aiana – Cristina Chambel – correção de área – 

retificação da deliberação de 15.fevereiro.2012 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
    
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do 

concelho de Sesimbra – lado nascente – 1.ª fase – Zona C Cotovia/Faúlha, Zona D 
Pedreiras/Maçã, Zona E Sampaio/Maçã, Zona F Quintola da Maçã – abertura de 
concurso público – júri – nomeação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

2. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do 
concelho de Sesimbra – lado poente – 2.ª fase – sistema Fetais/Fornos – abertura 
de concurso público – júri – nomeação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
3. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do 

concelho de Sesimbra – lado poente – 1.ª fase – Zambujal/Aiana – não aceitação 
de erros e omissões e prorrogação do prazo de apresentação de propostas – 
ratificação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 
 

4. Recuperação da Fortaleza de Santiago – museu do mar – 1.ª fase – plano de 
trabalhos – aprovação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. Aquisição de lotes por dação em pagamento dos encargos de reconversão nas 
AUGI – lotes de moradias isoladas e geminadas, em banda e lotes de habitação 
coletiva – Casal do Sapo e Courelas da Brava – alteração das deliberações de 
03.junho.2009 e 30.setembro.2009     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 
6. Estatuto do direito de oposição – relatório de avaliação do grau de observância – 

aprovação – envio à Assembleia Municipal    
Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente, da 
Vice-Presidente, dos Vereadores Dr. José Polido, Eng.º Sérgio Marcelino, Dr.ª 
Cármen Cruz e do Vereador Francisco Luís e com o voto contra do Vereador Dr. 
Américo Gegaloto, que produziu declaração de voto. 

 
7. Toponímia – atribuição de topónimos a arruamentos situados em Alfarim – 

Travessa Alto da Corona e Rua João Nunes do Vale    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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8. Toponímia – atribuição de topónimos a arruamentos situados em Almoinha – Beco 
Manuel Garcia e Rua Casal das Russas   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

9. Toponímia – atribuição de topónimo a um arruamento situado em Azoia – Rua da 
Abrunheira   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

10. Toponímia – atribuição de topónimo a um arruamento situado nos Pinheirinhos – 
Rua dos Pinheirinhos  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

11. Toponímia – atribuição de topónimo a um arruamento situado no Zambujal de Baixo 
– Rua dos Vitórias  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

12. Toponímia – atribuição de topónimo a um arruamento situado no Zambujal de Cima 
– Rua João Eloi  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

13. Constituição de fundos de maneio para 2012 – alteração de parte da deliberação de 
01.fevereiro.2012  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

14. Arquivo municipal – eliminação de documentos  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

15. Feira Festa da Quinta do Conde´2012 – normas de funcionamento e participação – 
aprovação – ato público de atribuição de lugares – comissão – designação  

       Deliberação: Aprovado, por unanimidade. A festa decorre de 01 a 10 de Junho. 
 
 
 

16. Feira Festa da Quinta do Conde´2012 – Comissão Organizadora – subsídio 
eventual     
Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 

17. Formação Profissional – acordo de colaboração a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Sesimbra e o Centro de Formação Profissional para o Artesanato – 
minuta – aprovação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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18. Projetos de Escola – ano letivo 2011/2012 – subsídios    

Deliberação: Não apreciado 
 
 
 

19. Transportes Escolares – alunos de ensino prosissional – ano letivo 2011/2012 – 
subsídios    
Deliberação: Não apreciado 
 
 
 

20. Associação de Empresários pela Inclusão Social (EPIS) – rede de mediadores de 
capacitação para o sucesso escolar – ano letivo 2011/2012 – subsídio anual  
Deliberação: Não apreciado 
 
 
 

 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 29 de março de 2012 (Zona 1); 01 

e 05 de março de 2012 (Zona 2). 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 08 e 15 de março de 2012. 
 
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOURO DO TURISMO  
• Relatório trimestral da Divisão de Turismo (16 de Janeiro e 15 de Março). 
 
 
 
 

 PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 
   • Interveio o Senhor Francisco da Silva Cristão, para levantar o problema, já 

manifestado na reunião ordinária desta Câmara Municipal realizada no dia 
07.março.2012, a respeito de uma reclamação apresentada contra si, por levar a 
efeito algumas construções em madeira, na sua propriedade, quando na verdade 
nada tinha construído: 

   •  Interveio depois o Senhor Aires Pinto Ferreira para perguntar quais os passos que 
deveria dar para conseguir que a EDP lhe colocasse luz na sua habitação, sita na 
Lagoa de Albufeira. 

    
  


