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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO 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. 7.ª alteração ao orçamento e 7.ª às grandes opções do plano 2012  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

2. Agregação de Agrupamentos de Escolas – emissão de parecer   
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter aprovado, por maioria, 
na sua sessão ordinária, realizada no dia 03 do corrente, o Regulamento Municipal 
de Acesso, Atribuição das Habitações Sociais Municipais. 

 
 

2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua sessão 
extraordinária, realizada no dia 03 do corrente, deliberado, por unanimidade, 
autorizar a abertura do concurso público para “Aquisição de Serviços de cópia, 
impressão, digitalização e fax”, tendo em conta que se trata de um procedimento 
relativo a despesas que irão dar lugar a um encargo orçamental em mais de um 
ano económico. 

 
 

3. E-mail da Junta de Freguesia do Castelo a enviar o relatório anual´2011, no âmbito 
do protocolo de Delegação de Competências com esta Câmara. 

 
 

4. E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses a informar que discorda 
em absoluto do conteúdo da Portaria n.º 106/2012, de 18 de Abril, relativa ao 
financiamento da avaliação geral de prédios urbanos, uma vez que a mesma afeta 
às despesas relacionadas com a avaliação geral de prédios urbanos 5% da receita 
tributária do IMI, relativo ao ano de 2011, a arrecadar em 2012. 

 
 

5. E-mail também da Associação Nacional de Municípios Portugueses a remeter cópia 
do ofício circular n.º 52/2012 – FD sobre o “artigo 48.º da Lei do Orçamento de 
Estado para 2012 – Redução de trabalhadores nas Autarquias Locais”. 
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6. E-mail ainda da Associação Nacional de Municípios Portugueses a remeter a 
Resolução do seu Conselho Geral onde analisa politicamente a situação do Poder 
Local. Aproveita a oportunidade para solicitar a atenção para alínea c) da 
deliberação em causa (“…realização imediata de uma Campanha de Informação 
aos Associados da ANMP e aos Cidadãos sobre os principais contributos do Poder 
Local para o desenvolvimento do País e a qualidade de vista dos Cidadãos, e sobre 
o quadro de consequências da aplicação das medidas em curso tomadas pelo 
Governo geradoras de incapacidade do Poder Local em continuar a prestar tão 
importantes serviços …”). 

 
 

7. E-mail da Associação de Municípios da Região de Setúbal a enviar cópia da moção 
emanada pela sua Assembleia Intermunicipal, sobre a redução de 5% da receita 
tributária do imposto municipal sobre imóveis (IMI), relativo ao ano de 2011. 

 
 

8. E-mail também da Associação de Municípios da Região de Setúbal a enviar, na 
sequência do encontro “Associativismo Intermunicipal – Defender as Populações, 
Valorizar o Poder Local Democrático, Cumprir Portugal”, cópia da Resolução 
aprovada, por unanimidade. 

 
 

9. Ofício da AMARSUL-Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA a informar 
ter sido aprovada por parte do Concedente a tarifa de 2012, de 22,43€ a aplicar a 
partir de 1 de janeiro de 2012. Aproveitam para enviar as ND retroativas de janeiro 
a março referentes aos respetivos acertos. 

 
 

10. E-mail da Câmara Municipal da Moita a enviar cópia sobre a “Proposta do Ministério 
da Educação e Ciência para nova agregação de escolas e encerramento de 
escolas do 1.º ciclo”, aprovada, por unanimidade, na reunião camarária realizada no 
dia 26 de Abril do ano em curso.  

 
 

11. Ofício da Assembleia Municipal de Almada a enviar a terceira informação do 
terceiro mandato (Informação n.º 03/X/3.º/2011-12), que resume as deliberações 
por si aprovadas, na sessão plenária referente ao mês de abril de 2012. Mais 
informam que se encontram no seu sítio da net, para eventual consulta, um 
conjunto de outros documentos. 

 
 

12. Ofício da Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra a agradecer a disponibilidade 
cedida por esta Câmara para a pintura dos bancos da sua Capela. 

 
 

13. E-mail do Grupo Recreativo Escola de Samba Unidos de Vila Zimbra a enviar a 
composição dos novos corpos gerentes eleitos no passado dia 01 de Abril. 
Deliberação genérica 
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REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Viabilidade de instalação de posto de abastecimento de combustíveis líquidos – 

pedido de informação prévia – Rua dos Amores Perfeitos, lote 93 – Carrasqueira – 
informação favorável – Pingo Doce, SA  

     Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Sr. Presidente, da 
Vice-Presidente, do Vereador Eng.º Sérgio Marcelino, da Vereadora Dr.ª Cármen 
Cruz e do Vereador Francisco Luís, e com a abstenção do Vereador Dr. Américo 
Gegaloto, que produziu declaração de voto 

 
 
 
2. Obras novas – construção de telheiro com garagem em cave – arquitetura – Alto do 

Marquês – Zambujal – José Vacas  
     Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Sr. 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 a abstenção do 
Vereador Dr. Américo Gegaloto, que produziu declaração de voto. 

 
 
 
 
3. Operações de loteamento – loteamento urbano – autorização de licenciamento – 

Santana – Maria Fernanda Barreira, Carlos Lopes e Outros   
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
4. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 07/85 – 

lote 1 – Aldeia do Meco – Almerinda Neves  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
PESSOAL 
 
1. Celebração de contrato de prestação de serviços em regime de avença – 

procedimento por ajuste direto – Departamento de Serviços Urbanos no âmbito da 
candidatura do POVT/QREN – saneamento da freguesia do Castelo – realização de 
trabalhos de medição, controlo reparação técnica e respetivos projetos – emissão 
de parecer 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. 7.ª alteração ao orçamento e 7.ª alteração às grandes opções do plano 2012 

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. Pavimentação e infraestruturação da Estrada dos Murtinhais na Lagoa de Albufeira 
– modificação objetiva do contrato  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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3. Recuperação da Fortaleza de Santigao – museu do mar – 1.ª fase – aprovação 
definitiva do plano de segurança e saúde – ratificação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

4. AUGI 65 da Lagoa de Albufeira – Secção L – retificação da deliberação de 
21.dezembro.2011 – delimitação de perímetro – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. Toponímia – atribuição de topónimos em Sesimbra – Rua António Cagica Rapaz e 
Rua António Telmo 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

6. Toponímia – alteração do troço inicial da Rua de Palames para Rua Francisco da 
Conceição Silva, em Sesimbra – revogação de parte da deliberação de 
16.novembro.2005  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

7. Toponímia – alteração da designação do arruamento Dr. Orlando Vitorino para Rua 
Duarte Pereira da Silva, na Quinta do Conde – revogação de parte da deliberação 
de 03.fevereiro de 2010  

     Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Sr. 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 a abstenção do 
Vereador Dr. Américo Gegaloto, que produziu declaração de voto.  

 
 
 
8. Toponímia – atribuição de topónimos a vários arruamentos na Lagoa de Albufeira 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

9. Toponímia – atribuição de topónimo em Sampaio – Rua Conde Ferreira 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

10. Toponímia – alteração de traçado da Rua Afonso Costa na Quinta do Conde –  
revogação de parte da deliberação de 18.março.1993  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

11. Toponímia – atribuição de topónimos a vários arruamentos na Quinta do Conde  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

12. Ordenamento do trânsito – alteração a título experimental – Rua dos Choupos na 
Quinta do Conde – circulação – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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13. Regulamento Municipal de Trânsito – aprovação 
Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 

14. Parque Municipal de Campismo Forte do Cavalo – hasta pública – cessão de 
exploração do minimercado e snackbar – adjudicação definitiva. 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

15. Manual de Qualidade – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 

16. Projeto “Guadalinfo sem fronteiras” – Andaluzia – Fundação para a Ciência e 
Técnologia – colaboração internacional – participação da Câmara Municipal de 
Sesimbra – aceitação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

17. Programa Simplex Autárquico – Câmara Municipal de Sesimbra – adesão voluntária 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

18. Agregação de Agrupamentos de Escolas – emissão de parecer 
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. 
 
 
 
 

19. Atividades de Animação e de Apoio à Família – atl – celebração de protocolo de 
colaboração entre a Câmara Municipal de Sesimbra, o Agrupamento de Escolas de 
Sesimbra Castelo Poente e a Associação de Pais de Alfarim e Aiana – minuta – 
aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

20. Associação de ais de Alfarim e Aiana – emissão de declaração de utilidade pública  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 
 

21. Férias Jovem – XXI Edição – Brincar Sesimbra®´2012 – normas de funcionamento 
– aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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22. Atribuição de distinções e condecorações municipais – Clube Escola de Ténis de 

Sesimbra – Campeão Regional de Interclubes – escalão +45 – Medalhão da Vila de 
Sesimbra  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 

23. Atribuição de distinções e condecorações municipais – Grupo Desportivo União da 
Azoia e atleta Fernando Henrique – campeão nacional de orientação em BTT 
escalão H35 e campeão nacional de clubes de orientação em BTT escalão de 
veteranos I – Medalhas de Mérito Grau Prata  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

24. Feira Festa da Quinta do Conde´2012 – comissão organizadora – apoios – subsídio 
eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

25. Execução da ligação ao ramal de esgoto – habitação sita na Quinta de S. José, 
lote 43 – Sampaio  – candidatura no âmbito do RMARH – subsídio – Idalina Duarte     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

26. Agrupamento de Escolas da Boa Água – 25.ª Edição dos Jogos Desportivos 
Escolares Concelhios – refeições – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 30 de abril de 2012 (zona 1) e de 

08 de maio de 2012 (zona 5). 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 19 de abril de 2012 e de 03 de maio 

de 2012. 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Contas intercalares 2011 da AUGI 47 da Lagoa de Albufeira. 
 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DA JUVENTUDE  
• Relatório final da “Quinzena Onda@JOVEM´12”. 
 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE OBRAS MUNICIPAIS  
• Construção de arruamento junto ao Complexo Desportivo da ACRUTZ – 

pavimentação da Estrada do Zambujal – Assenta OP – 1.ª fase – receção provisória. 
 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DA PROTEÇÃO CIVIL  
• Relatório do minitornado ocorrido na Lagoa de Albufeira/zona poente, no dia 02 do 

corrente, pelas 11,30 horas. 
  
 

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.  


