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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2012 

 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta do Senhor Presidente, 
que não compareceu por motivo de doença. 

 
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. 6.ª alteração ao orçamento e 6.ª alteração às grandes opções do plano 2012 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

         
 
 

2. Legalização de moradia unifamiliar e muro na AUGI 6 da Lagoa de Albufeira – Rua 
dos Eucaliptos, lote 43 – licenciamento – Ilda Lourenço 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
3. Legalização de construção de anexo na AUGI 31 da Lagoa de Albufeira – Rua 5 de 

Outubro, lote 13 – Inácio Frade e Maria de Lurdes Frade 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

 
4. 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 – projeto – aprovação  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

5. Atribuição de Condecorações Municipais –  personalidades e instituições 
 

a) Centro Comunitário da Quinta do Conde – área da solidariedade  
social/desportiva/cultural – medalha de mérito grau Bronze; 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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b) Sr. Dr. David Sequerra – área jornalismo/desporto – medalha de mérito grau Ouro; 
 Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade; 
 

 
c) Sr.ª D. Helena Laureano – área artes/moda/atriz – medalha de mérito grau Bronze; 

 Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade; 
 
 

d) Sr. João Pedroso – área artes/mágico – medalha de mérito grau Prata; 
 Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade; 
 
 

e) Sr.ª D. Maria da Visitação Encarnação – área economia local –  medalha de mérito   
grau Bronze; 
Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade; 
 
 

f) Sr. Sandro Mestre – área do desporto – medalha de mérito grau Prata; 
Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade. 
 

 
 

6. Aquisição de serviços de cópia, impressão, digitalização e fax – abertura de 
procedimento – pedido de autorização à Assembleia Municipal 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade – pedido de autorização para abertura de 
concurso público.  

 
 
 

7. Regulamento municipal de acesso, atribuição e gestão das habitações sociais 
municipais – aceitação das sugestões da Assembleia Municipal – alteração de parte  
da deliberação de 07.março.2012  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Distrital de Setúbal a enviar cópia da moção por si aprovada, 
subordinada ao tema “Pela Defesa e Valorização do Poder Local”, na sessão 
realizada no dia 26 de março de 2012. 
 

 

2. Ofício da Direção Geral da Autoridade Marítima - Comando Geral da Polícia 
Marítima a informar que se irá realizar o “Exercício de Combate à Poluição do Meio 
Marinho - XÁVEGA´2012”, nos dias 08 e 09 de maio de 2012, em Sesimbra, 
simulando a resposta à colisão de dois navios à entrada do Porto de Sesimbra, da 
qual resultará um rombo que provoca um derrame de combustível desenvolvendo-
se em resposta operações de combate à poluição. 
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3. E-mail da Comunidade Intermunicipal do Oeste - Oeste CIM a enviar cópia, na 
sequência da deliberação tomada pelo seu Conselho Executivo, na reunião 
realizada no dia 29 de março de 2012, cópia do ofício acerca da Lei n.º 8/2012, de 
21 de fevereiro, a qual corresponde à materialização de um dos princípios 
negociados entre o Estado Português, o Fundo Monetário Internacional e Comissão 
Europeia que visa a redução da dívida pública portuguesa. 

 
 

4. Ofício da SIMARSUL-Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da 
Península de Setúbal, SA a dar conhecimento do extrato da versão final aprovada 
pelo seu Conselho de Administração, na 37.ª reunião realizada em 26 de janeiro de 
2012, a respeito da situação do saldo final da candidatura da SIMARSUL, remetida 
pelo IFDR-Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP. 

 
 

5. Ofício do Grupo Caixa Geral de Depósitos - Caixa Imobiliário a esclarecer as 
diversas questões colocadas no ofício desta Câmara Municipal n.º 3.871, de 
02.março.2012, sobre a “Unidade Turística Villas de Sesimbra”. 

 
 

6. Ofício da Direção Regional de Setúbal do STAL a dar conhecimento da constituição 
da Comissão Sindical do STAL das Autarquias Locais deste Concelho, eleita no dia 
29 de março de 2012. 
Deliberação genérica 

 
 

7. Ofício do Clube Naval de Sesimbra a dar conhecimento da lista dos novos corpos 
sociais eleitos na sua Assembleia Geral, realizada no dia 31 do mês findo. 
Deliberação genérica 

 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Operações de loteamento – loteamento urbano – rede viária – alteração de 

pavimentação da Travessa das Acácias de calçada grossa para betuminoso – 
revogação de parte da deliberação de 02.fevereiro.2011 – Comissão de 
Administração da AUGI 38 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
    
2. Vistorias – obras de conservação em edificações existentes – Avenida Norton de 

Matos, lote 70, 1.º C – Cova dos Vidros – José Ramos  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
3. Diversos: 

Comissão de Administração da AUGI 54 – Alto das Vinhas – incumprimento por 
parte de vários proprietários – pedido de suspensão da ligação às redes de 
infraestruturas  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. Plano Municipal de Emergência – revisão – grupo de trabalho – designação 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

2. Juros de mora – início da contagem do prazo 
Deliberação: Não apreciado. 

 
 
 

3. Reestruturação dos Agrupamentos de Centros de Saúde da Região de Lisboa e 
Vale do Tejo – projeto de portaria – emissão de parecer 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

4. 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 – projeto – aprovação  
Deliberação: Assunto apreciado ao abrigo do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro. 
 

 
 

5. Distinção à Comunidade Piscatória – Dia do Pescador – normas – alteração de 
parte da deliberação de 28.abril.2010 – aprovação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. O Dia do Pescador realizar-se-á no dia 
31 de Maio de 2012. 
 
 

6. Atribuição de Condecorações Municipais – funcionários municipais  
 
 

a) Sr.ª D. Ana Maria da Silva Sancho – medalha de mérito grau Bronze; 
     Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade. 

 
 

b) Sr.ª D. Anabela Pinto Gonçalves  – medalha de mérito grau Bronze; 
   Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade; 
 

 
c) Sr. Horácio José Ramos Polido – medalha de mérito grau Bronze; 

   Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade; 
 
 

d) Sr.ª D. Maria da Conceição Gomes Costa Joaquim – medalha de mérito grau  
Bronze; 

   Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade; 
 
 

e) Sr.ª D. Rosa Maria Oliveira Fuzeta Catarino  – medalha de mérito grau Bronze; 
 Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade; 
 



   18.04.2012 

       

 

 

 

 

 5 

 
 

7. Atribuição de Condecorações Municipais –  personalidades e instituições 
Deliberação: Assunto apreciado ao abrigo do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro. 
 

 
 

8. Execução da ligação ao ramal de esgoto – habitação sita na Avenida José Carlos 
Ezequiel, em Alfarim – candidatura no âmbito do RMARH – subsídio – Jesualda 
Cardoso     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 14 de abril de 2012 (Zona 1); 03 de 

abril de 2012 (Zona 5). 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 23 e 29 de março de 2012 e 05 de 

abril de 2012. 
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOURO DA EDUCAÇÃO  
• Relatório de atividades de 2011 do Programa Escolhas, da Cercizimbra. 
• Relatório de avaliação das refeições escolares, referente ao mês de janeiro de 2012. 
 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DOS PELOUROS DAS ATIVIDADES 
ECONÓMICAS E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
• Relatório da ZimbraPrimavera´2012, realizado em Sesimbra nos dias 31 de março e 

01 de abril de 2012. 
• Documento acerca da Certificação Legal das Contas do Município de Sesimbra da 

firma Lino Correia, SROC, Unipessoal, Ld.ª. 
 
 

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.  
 
 


