
10.10.2012 

 

 

Câmara Municipal de Sesimbra 

 

 1 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2012 

 
ORDEM DO DIA 

 
 

EXPEDIENTE 
 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, na sua 
sessão ordinária realizada no dia 27 de setembro, por maioria, autorizar o “Plano de 
Liquidação – Acordo de Pagamentos em Atraso”. 
 
 

2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, na 
sua sessão ordinária realizada no dia 27 de setembro, por maioria, autorizar a 
abertura de procedimento para a “Contratação do Serviço de Fornecimento de 
Energia Elétrica em Média e Baixa Tensão Especial”, para as instalações 
pertencentes a este Município, tendo em conta que é uma despesa que dá lugar a 
encargos orçamentais em mais do que um ano económico, que ultrapassa o valor 
de 100.000,00€, não previsto no programa plurianual da Câmara Municipal para 
2012 e a contratação em causa implicará a assunção de um compromisso 
plurianual. 
 
 

3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, na sua 
sessão ordinária realizada no dia 27 de setembro, por unanimidade, autorizar o 
“Acordo de Pagamentos com a PT”. 
 
 

4. Ofício igualmente da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o teor da moção 
subordinada ao tema “Em defesa das freguesias e das populações” aprovada por 
unanimidade, na sua primeira sessão ordinária de setembro, realizada no dia 27. 
 
 

5. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o teor da moção subordinada 
ao tema “Não há princípio(s) nem fim”, aprovada por maioria, na sua primeira 
sessão ordinária de setembro, levada a efeito no dia 27. 
 
 

6. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o teor da moção 
subordinada ao tema “Por uma proposta de OE para 2013 que respeite o País”, 
aprovada por maioria, na sua primeira sessão ordinária de setembro, levada a 
efeito no dia 27. 

 
 

7. Ofício da Área Metropolitana de Lisboa a enviar o teor da sua tomada de posição, 
aprovada na Sessão Extraordinária realizada no dia 19 do mês findo, sobre a 
Proposta de Lei n.º 437/2012 que “Regime Jurídico das Autarquias Locais e o 
Estatuto das Entidades Intermunicipais”. 
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8.  E-mail da Junta Metropolitana de Lisboa a enviar as atas n.ºs 06/2012 e 07/2012, a 
minuta da ata n.º 08/2012 e as propostas n.ºs 31 e 32/JML/2012, aprovadas na sua 
reunião realizada no dia 20 de setembro de 2012. 

 
 
9. E-mail da Organização da iniciativa “7 Maravilhas – Praias de Portugal” a agradecer 

todo o envolvimento e empenho na promoção das praias de Sesimbra concorrentes 
àquele projeto. 

 
 

10. Carta do Rota do Cabo 4x4 – Clube de Praticantes Todo-o-Terreno a agradecer 
todo o apoio prestado ao evento “Trial 4x4”, realizado a 16 do mês findo, em 
Almoinha. 

 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Viabilidade de instalação de wakeboard cable park – pedido de informação prévia – 

Lagoa de Albufeira – informação favorável – Agência Portuguesa do Ambiente 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
2. Obras novas – construção de posto de abastecimento de combustíveis líquidos – 

dispensa de vistoria inicial – EN 10 – Quinta do Conde – Pingo Doce, SA 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
3. Destaque – Casais de Sampaio – José Adelino Lopes e Outros 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
4. Operações de loteamento – loteamento urbano – receção provisória da rede de 

águas – AUGI 38 – Lagoa de Albufeira – Comissão de Administração da AUGI 38 
da Lagoa de Albufeira 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. Vistorias – obras de conservação em edificações existentes – Praça Duques de 
Palmela, Edifício Santa Maria, 4.º H – Santana – Miguel Gaboleiro 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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PESSOAL 
 
 Sanção disciplinar – aplicação – Susana Margarida Pacheco Silva 

Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade, aplicar à 
funcionária em causa a sanção de repreensão escrita. 
 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. 15.ª alteração ao orçamento e 15.ª alteração às grandes opções do plano 2012. 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

2. Construção da Escola do 1.º ciclo e jardim de infância do Pinhal do General – 
receção provisória  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

3. Reformulação da rede de coletores da Avenida dos Aliados  – Boa Água 1 – pedido 
de adiantamento – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

4. Reformulação da rede de coletores da Avenida dos Aliados  – Boa Água 1 – 
fiscalização – alteração da composição – ratificação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. Lançamento de derrama sobre a coleta do IRC de 2012, para o ano de 2013 – 
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, da 
Vereadora Dr.ª Cármen Cruz e com a abstenção do Vereador Dr. Américo 
Gegaloto, que produziu declaração de voto. 
 
 
 

6.  Taxa municipal dos direitos de passagem para o ano de 2013 – fixação – envio à 
Assembleia Municipal 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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7. Opções participadas´2013 – procedimento e calendarização – aprovação  
Deliberação: Aprovada, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente, da 
Vice-Presidente, dos Vereadores Dr. José Polido, Eng.º Sérgio Marcelino, da 
Vereadora Dr.ª Cármen Cruz e do Vereador Francisco Luís e com o voto contra do 
Vereador Dr. Américo Gegaloto, que produziu declaração de voto.  
 
 
 

8. Tarifa de limpeza de fossas séticas particulares – preço – atualização 
Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 

9. Associação de Municípios da Região de Setúbal – estatutos – alteração – 
aprovação – envio à Assembleia Municipal 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

10. Cafetaria do Castelo – rendas em atraso – acordo e plano de pagamentos – 
aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

11. Habitação Municipal de Almoinha – dívida por incumprimento no pagamento das 
rendas de casa pelo inquilino Manuel Pacheco Olival, respeitante ao fogo sito no 
edifício 1, corpo B, 1.º dt.º – plano – minuta – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

12. Projeto “Sempre a Mexer para Não Envelhecer” – criação de um pólo na Azoia – 
celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra e o Grupo 
Desportivo União da Azoia – minuta – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

13. Projeto “Sempre a Mexer para Não Envelhecer” – coletividades – manutenção e 
limpeza de espaços – subsídios mensais  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

14. Agrupamento de Escolas de Sampaio – acompanhamento de refeições – setembro 
a dezembro de 2012 – subsídio eventual 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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15. Carnaval´2012 – grupos e escolas de samba, kits e carros alegóricos – subsídios – 
alteração da deliberação de 15.fevereiro.2012 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 28 de setembro de 2012 e de 28 

de setembro e 01 de outubro de 2012 (zona 1). 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 20 de setembro de 2012. 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 
• Comissão de Administração da AUGI 2 da Lagoa de Albufeira – contas intercalares 

dos anos de 2010 e 2011. 
• Mapa da receita cobrada no Serviço de Atendimento – Zona Ocidental do 

Departamento Urbanístico, por artigos do Regulamento de Taxas e Cedências 
Relativas à Administração Urbanística, referente ao 3.º trimestre do ano em curso, no 
valor de 625.732,22€. 

 
 
INFORMAÇÕES – VEREADOR DOS PELOUROS DA ADMINISTRAÇÃO E 
FINAÇAS E DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS 
• Relação das despesas efetuadas pelos diversos serviços com o fundo maneio 

durante o mês de Agosto de 2012. 
• Relação das despesas efetuadas pelos diversos serviços com o fundo maneio 

durante o mês de Setembro de 2012. 
• Relatório da ZimbraVerão´2012 – Feira dos Aromas do Verão, realizada nos dias 7 e 

8 de Julho de 2012, em Sesimbra, na Loja 4-E da Praça da Califórnia. 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 
     

• Interveio a Senhora D. Teresa de Jesus para abordar o caso do quiosque de apoio 
de praia que pretende continuar a montar, no próximo verão, numa das sapatas, 
junto ao Hotel do Mar. 

 
 


