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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DE 2012 

 
ORDEM DO DIA 

 
 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter aprovado, por maioria, 
na sua sessão ordinária, realizada no dia 20 de Abril do mês findo, os documentos 
respeitantes ao “Inventário de Todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e 
respetiva Avaliação de Contas de 2011 e Distribuição dos Resultados Líquidos 
aprovados no Exercício de 2011.” 
 

 

2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que no dia 03 do 
corrente, no Auditório Conde Ferreira, pelas 23,00 horas, realizar-se-á uma sessão 
extraordinária, a fim de apreciar o processo denominado “Aquisição de serviços de 
cópia, impressão, digitalização e fax – abertura de procedimento.” 

 
 

3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o conjunto de 
documentos aprovados, na sua sessão ordinária realizada no dia 20 do mês findo, 
no período de Antes da Ordem do Dia. 

 
 

4. Ofício do Departamento de Conservação e Gestão da Biodiversidade do Instituto da 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade a manifestar a sua congratulação 
pela “Intenção de Criação de uma Área Protegida Local na Lagoa de Albufeira”, por 
parte desta Câmara Municipal. 

 
 

5. Ofício da SIMARSUL-Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da 
Península de Setúbal, SA a enviar os “Resultados Analíticos referentes ao último 
trimestre.” 

 
 

6. E-mail do Grupo Parlamentar “Os Verdes” a remeter a resposta do Ministério da 
Administração Interna à pergunta sobre a “Insegurança na Freguesia da Quinta do 
Conde”, subscrita pelo seu deputado José Luís Ferreira. 

 
 

7. E-mail da Comissão Representativa dos Utentes dos Serviços Públicos de Saúde 
na Quinta do Conde a enviar o teor da carta enviada ao Ministério da Saúde a 
apresentar as diversas questões e deficiências verificadas nas instalações do 
“Futuro Centro de Saúde da Quinta do Conde.” 
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8. E-mail da Comunidade Intermunicipal Oeste-Oeste CIM a enviar, na sequência da 
deliberação tomada pelo seu Conselho, na reunião realizada no passado dia 12 de 
Abril, o ofício-circular n.º 2.012/0315, a respeito da análise da aplicabilidade da Lei 
n.º 8/2011, de 21 de Fevereiro, designada por “Lei dos Compromissos e 
Pagamentos em Atraso”, tendo concluído a sua impossibilidade material de 
aplicação ás Autarquias.  

 
 

9. Ofício do Grupo Coral de Sesimbra a dar conhecimento da lista dos novos corpos 
sociais eleitos na sua Assembleia, realizada no dia 23 do mês findo e a enviar o 
relatório de atividades e contas relativas a 2011 e o orçamento para 2012. 
Deliberação genérica. 

 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Obras novas – reconstrução/alteração de moradia existente para moradia 

unifamiliar, construção de moradia, zona de arrumos, telheiro e piscina – arquitetura 
Azenha da Ordem – Alto das Vinhas – Ainaro, Ld.ª  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
2. Obras novas – construção de edifício para habitação – arquitetura – Rua Varandas 

para o Mar – Califórnia – Sesimbra – Maria Alexandrina Francisco  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
3. Destaque – Quinta do Conde – Norberto Guerreiro, lote 13B – Conde 3  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
4. Pedido de comparticipação nos encargos das obras de urbanização da Quinta do 

Conde – Norberto Guerreiro, lote 13B – Conde 3  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
5. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração à deliberação de 

09.09.2009 – Palames – Sesimbra – Franor, Ld.ª  
     Deliberação: Deliberado, por unanimidade. 
 
 
6. Vistorias – obras de conservação em edificações existentes – reunião de 

03.fevereiro.2010 – Avenida da Liberdade, n.º 50 – 3.º esq.º – Sesimbra – João 
Vitorino  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
PESSOAL 
 
1. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Sr. Arqt.º 

Paulo Silva e Sr. Eng.º Ângelo Tavares – emissão de parecer 
     Deliberação: Deliberado, por unanimidade. 
 
 
2. Celebração de contrato de prestação de serviços em regime de avença – 

procedimento por ajuste direto – emissão de parecer   
     Deliberação: Deliberado, por unanimidade. 
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3. Processo disciplinar – aplicação de pena – Sr.ª Dr.ª Maria Manuela Castelbranco   
     Deliberação: Deliberado, por escrutínio secreto com seis votos a favor e um voto 

em branco, aplicar a pena de repreensão escrita – dever de correção.  
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. Reformulação da rede de coletores da Avenida dos Aliados – Boa Água 1 – não 

aceitação dos erros e omissões – ratificação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

2. Requalificação da Marginal de Sesimbra – acessos à praia, passadiços e apoios – 
plano de segurança e saúde – ratificação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

3. Requalificação da Marginal de Sesimbra – acessos à praia, passadiços e apoios – 
fiscalização da obra – nomeação – ratificação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

4. Regulamento Municipal de Trânsito – submissão a discussão pública 
Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 

5. Estudo de Circulação e Estacionamento na Vila de Sesimbra – submissão a 
discussão pública 
Deliberação: Deliberado, por unanimidade. 
 
 

6. Juros de mora – início de contagem do prazo  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, com declaração de voto do Vereador Dr. 
Américo Gegaloto. 
 
 
 

7. Aquisição da barca “Nossa Senhora da Aparecida”  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, com declaração de voto do Vereador Dr. 
Américo Gegaloto. 
 
 
 

8. Parque Municipal de Campismo Forte do Cavalo – hasta pública – cessão de 
exploração do minimercado e snackbar – ajdudicação definitiva     
Deliberação: Não apreciado. 
 
 

9. Quinzena Gastronómica do Peixe-Espada Preto – 7.ª edição – normas de 
funcionamento e participação – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

10. Bibliotecas de Praia e de Jardim – Verão´2012 – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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11. Atribuição de condecorações municipais – Beatriz Matos – medalha de mérito grau 
prata     
Deliberação: Deliberado, por escrutínio secreto e por unanimidade, atribuir a 
medalha de mérito municipal grau prata. 
 
 
 

12. Transportes escolares – alunos do ensino profissional – ano letivo 2011/2012 – 
subsídios  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

13. Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 da Azoia – apoio à 
frequência de ATL – alunos carenciados – subsídio eventual     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

14. Implementação, desenvolvimento e gestão do CIPA – protocolo celebrado entre a 
Câmara Municipal de Sesimbra e a ANIME – subsídio eventual     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 12 de abril de 2012 e de 18 de 

abril de 2012 (Zona 1). 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Contas intercalares 2011 da AUGI 22 da Lagoa de Albufeira. 
 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS  
• Certificação legal de contas e relatório da auditoria respeitantes a 2011, desta 

Câmara Municipal, da firma Lino Correia, Ld.ª. 
• Relação das despesas efetuadas pelos diversos serviços com o fundo de maneiro 

durante o 1.º trimestre de 2012. 
 
 

 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.  
 
 


