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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2012 

 
 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta da Vereadora Senhora 
Dr.ª Cármen Dolores Mártires Marcelino Cruz, que não compareceu por se 
encontrar de férias. 

 
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. Operações de loteamento – loteamento urbano – admissão liminar – AUGI 47 – 
Lagoa de Albufeira – Comissão de Administração da AUGI 47  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

2. Pagamentos em atraso – plano de liquidação – aprovação – envio à Assembleia 
Municipal  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade, com declaração de voto do Vereador Dr. 
Américo Gegaloto. 

 
 

3. Fundos disponíveis – aumento temporário – aprovação   
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

4. Fundos disponíveis – aumento temporário – insuficiência de fundos disponíveis – 
aprovação   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. Sistema Zambujal/Aiana – rede de coletores do Zambujal – 3.ª fase – aumento 
temporário dos fundos disponíveis – aprovação   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

6. Execução das redes de drenagem do Concelho de Sesimbra – sistema 
Zambujal/Aiana – rede de coletores – lote poente – 1.ª fase – ZambujalAiana – 
aumento temporário dos fundos disponíveis – aprovação   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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7. Execução das redes de drenagem do Concelho de Sesimbra – sistema Caixas, 
Alfarim/Meco/Torrão – lote poente – 2.ª fase – sistema Fétais/Fornos – aumento 
temporário dos fundos disponíveis – aprovação   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

8. Ribeira do Marchante – permuta de lotes – listagens e metodologia de 
implementação – aprovação    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

9. Saneamento da Freguesia do Castelo – rede de coletores do Zambujal – 3.ª fase – 
minuta do contrato – aprovação     

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
 

10. Tarifário do serviço de abastecimento de água no Concelho de Sesimbra – 
alteração – aprovação      

     Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente, da 
Vice-Presidente e dos Vereadores Dr. José Polido, Eng.º Sérgio Marcelino e 
Francisco Luís e com a abstenção do Vereador Dr. Américo Gegaloto, que produziu 
declaração de voto. 

 
 
 

11. Tarifário do serviço de resíduos urbanos no Concelho de Sesimbra – alteração – 
aprovação      

     Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente, da 
Vice-Presidente e dos Vereadores Dr. José Polido, Eng.º Sérgio Marcelino e 
Francisco Luís e com a abstenção do Vereador Dr. Américo Gegaloto, que produziu 
declaração de voto. 

 
 

 

12. Regulamento dos serviços de abastecimento público de água, de saneamento de 
águas residuais e de gestão de resíduos sólidos urbanos do Concelho de Sesimbra 
– projeto – sujeição a discussão pública e pedido de parecer junto da ERSAR      

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

EXPEDIENTE 
 

1. E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses a enviar o ofício a si 
remetido por Sua Excelência a Senhora Presidente da Assembleia da República 
dando conta do entendimento daquele Órgão de Soberania sobre “Reorganização 
Administrativa – Contagem de Prazos”. 
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2. Ofício do Programa Operacional Regional de Lisboa a informar que por deliberação 

da sua Comissão Diretiva, de 18.Julho.2012, foi aprovada a reprogramação da 
Operação Lisboa-02-0741-FEDER-000332 respeitante à “Recuperação do Edifício 
da Rua Dr. Aníbal Esmeriz”. 
 

 
3. Ofício do Programa Operacional Regional de Lisboa a informar que por deliberação 

da sua Comissão Diretiva, de 18.Julho.2012, foi aprovada a reprogramação da 
Operação Lisboa-02-0741-FEDER-000329 respeitante à “Recuperação da 
Fortaleza de Santiago – Museu do Mar”. 

 
 

4. E-mail do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar, a propósito 
das três iniciativas legislativas propostas pelo Governo, que assentam numa 
perspetiva de desmantelamento do Poder Local Democrático, de ataque à 
autonomia administrativa e financeira das autarquias e de ataque à prestação de 
serviços públicos de qualidade e ao emprego público, o teor da sua Declaração de 
Voto sobre as referidas iniciativas. 

 
 
 

 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Quinta do Conde – destaque – José dos Santos Limão   

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
2. Pedido de comparticipação nos encargos das obras de urbanização da Quinta do 

Conde – Augusto António Pinela 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
3. Operações de loteamento – loteamento urbano – planta síntese – retificação da  

deliberação de 19.outubro.2011 – Lagoa de Albufeira – Rui Ferreira e Outros 
    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

 
4. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 03/87 – 

subdivisão do lote 1 – revogação da deliberação de 18.julho.2012 – Caixas – 
António Gaspar Pinhal 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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5. Operações de loteamento – loteamento urbano – nova planta síntese – aprovação – 
subdivisão do lote 60 – aumento de STP – alteração/retificação da deliberação de 
06.junho.2012 – Alto das Vinhas – Comissão de Administração da AUGI 54 do Alto 
das Vinhas 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
PESSOAL 
 
1. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Dr. João 

Camões e Enf.º Joaquim Carvalho – emissão de parecer 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
2. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Maria 

Madalena Braz Lopes – emissão de parecer 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
3. Concurso interno de acesso para dois lugares de Engenheiro de 1.ª classe – 

execução de sentença favorável a Maria Regina da Conceição Pires Cameira 
Antunes 

    Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade, proceder à 
reapreciação do Recurso Hierárquico apresentado em 11/12/2000 pela concorrente 
Maria Regina da Conceição Pires Cameira Antunes no concurso interno de acesso 
geral para provimento de 2 lugares de Eng.º Civil de 1.ª classe, aberto por aviso, 
datado de 26.novembro.1999, publicado no DR III Série, n.º 302, de 
30.dezembro.1999, para execução da sentença proferida em 15 de junho de 2004 
no processo n.º 304/2001 do então 1.º Juízo Liquidatário do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Lisboa, considerando aquele procedente pelas razões enunciadas nos 
considerandos da sentença da 1.ª instância, com a consequente anulação dos atos 
concursais, a partir da ordenação da lista de classificação final dos concorrentes e a 
repetição dos mesmos sem os vícios declarados pelo Tribunal.   
  

 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. 12.ª alteração ao orçamento e 12.ª alteração às grandes opções do plano 2012  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

2. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do 
concelho de Sesimbra – Lagoa de Albufeira – 2.ª fase – intercetor Norte e da 
Sachola e Avenidas do Casalão, Pinheiros e Acácias – relatório final – aprovação – 
adjudicação  

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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3. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do 
concelho de Sesimbra – lote nascente – 2.ª fase – zona A – Vale da Abelheira – 
zona B – Carrasqueira/Cotovia – relatório final – aprovação – adjudicação    

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

4. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do 
concelho de Sesimbra – lote Nascente – 1.ª fase – zona C – Cotovia/Faúlha – zona 
D – Pedreiras/Maçã – zona E – Sampaio/Maçã – zona F – Quintola da Maçã – 
relatório final – aprovação – adjudicação     

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. Construção de acessos e estacionamento na EB1 e JI de Sampaio – não outorga 
do contrato – adjudicação à concorrente classificada em 2.º lugar     

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

6. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do 
concelho de Sesimbra – lote Poente – 2.ª fase – sistema  Fetais/Fornos – minuta do 
contrato – aprovaçao – adjudicação     
Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 

7. Saneamento da Freguesia do Castelo – rede de coletores do Zambujal – 3.ª fase – 
minuta do contrato – aprovação     
Deliberação: Apreciado ao abrigo do art. 83.º 
 
 
 

8. Saneamento da Freguesia do Castelo – rede de coletores do Zambujal – 3.ª fase – 
impugnação administrativa da concorrente Teodoro Gomes Alho, SA    

     Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente, da 
Vice-Presidente e dos Vereadores Dr. José Polido, Eng.º Sérgio Marcelino, e 
Francisco Luís e com a abstenção do Vereador Dr. Américo Gegaloto, que produziu 
declaração de voto. 

 
 
 

9. Recuperação da Fortaleza de Santiago – museu do mar – 1.ª fase – trabalhos a 
mais, trabalhos a menos, suprimento de erros e omissões e prorrogação do prazo – 
aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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10. Recuperação da Fortaleza de Santiago – museu do mar – 1.ª fase – prorrogação do 
prazo    
Deliberação: Sem efeito. 
 
 
 

11. Reformulação da rede de coletores da Avenida dos Aliados – Boa Água 1 – 
coordenador de segurança – nomeação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

12. Reformulação da rede de coletores da Avenida dos Aliados – Boa Água 1 – 
fiscalização – designação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

13. Regulamento dos serviços de abastecimento público de água, de saneamento de 
águas residuais e de gestão de resíduos sólidos urbanos do concelho de Sesimbra 
– projeto – sujeição a discussão pública e recolha de parecer junto da ERSAR   
Deliberação: Apreciado ao abrigo do art.º 83.º 
 
 
 

14. Pagamentos em atraso – plano de liquidação – aprovação   
Deliberação: Apreciado ao abrigo do art.º 83.º 
 
 
 

15. Fundos disponíveis – aumento temporário – aprovação   
Deliberação: Apreciado ao abrigo do art.º 83.º 
 
 
 

16. Transmissão do direito de superfície da loja designada por fração A, sita em 
Sesimbra, no Largo da Marinha, a favor de Fernanda Maria Bastos Gomes – 
renúncia do exercício do direito de preferência   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

17. Associação dos Técnicos de Administração Autárquica – reunião de 
aperfeiçoamento profissional, em Sesimbra – concessão de apoio   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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18. Recolha de óleos usados – protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de 
Sesimbra e a Energia de Ambiente da Arrábida – alteração da deliberação de 
03.junho.2009 – minuta – aprovação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 

19. Protocolo financeiro entre a Câmara Municipal de Sesimbra, a Comissão de 
Administração da AUGI 49 da Lagoa de Albufeira e o Banco Espírito Santo – minuta 
– aprovação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

20. Protocolo financeiro entre a Câmara Municipal de Sesimbra, a Comissão de 
Administração da AUGI 51 da Lagoa de Albufeira e o Banco Espírito Santo – minuta 
– aprovação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

21. Montagem, desmontagem, manutenção e guarda do cais de embarque da praia do 
Ouro, em Sesimbra – celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de 
Sesimbra e o Clube Naval de Sesimbra – minuta – aprovação    
Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 

22. Cafetaria do Castelo – rendas em atraso – acordo e plano de pagamentos - 
aprovação    
Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 

23. Provas desportivas de setembro e outubro´2012 – regata de aiolas, travessia da 
baía – normas de participação – aprovação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

24. Concessão de auxílios económicos no âmbito da ação social escolar do 1.º ciclo do 
ensino básico – ano letivo 2012/2013 – normas e critérios – aprovação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 

 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 29 de junho a 02 de agosto e de 

02 e 06 de agosto de 2012 (zona 1). 
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INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Contas intercalares da Comissão de Administração da AUGI 40 – Courelas da Brava, 

referentes ao ano de 2011. 
• Contas intercalares da Comissão de Administração da AUGI 43 – Courelas da Brava, 

referentes ao ano de 2011. 
• Mapa das despesas com trabalho extraordinário, ajudas de custo e subsídio de 

transporte respeitante ao primeiro semestre de 2011 e 2012. 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS (POR MOTIVO DE FÉRIAS DO 
VEREADOR DOS PELOUROS DA JUVENTUDE E DO DESPORTO)   
• Relatório referente ao mês de Julho do CIPA-Centro de Inovação e Participação 

Associativa. 
• Relatório dos projetos autárquicos: “Sempre a Mexer para Não Envelhecer”, “Mexe-te 

e “Férias Jovens´2012”, referente aos meses de maio, junho e julho de 2012. 
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOURO DA EDUCAÇÃO  
• Relatório do XI Congresso do Grupo de Intervenção em Saúde Comunitária, 

realizado a 23 de Maio de 2012 o qual inclui todo o trabalho desenvolvido entre 
Outubro de 2011 a Maio de 2012. 

 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DA PROTEÇÃO CIVIL   
• Relatório financeiro da Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Sesimbra acerca da prestação de contas, no âmbito do protocolo celebrado com esta 
Câmara, respeitante ao ano de 2011. Não apresentado. 

 
 
 

 PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 
Interveio o Senhor João Pereira, residente na Lagoa de Albufeira/AUGI 2, para 
perguntar qual a constituição da equipa técnica interna para elaboração das versões 
finais dos planos de pormenor das AUGI´s 1 e 2 da Lagoa de Albufeira, ponto 6 da 
presente ordem do dia. 
 

 


