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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO 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. Aumento temporário dos fundos disponíveis – aprovação    

Deliberação: Aprovado, por maioria, com os a favor do Senhor 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. 

 
 

2. Construção da Escola EB1/JI de Sampaio – quinto pedido de alargamento do prazo 
de execução – aprovação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

3. Construção da Escola EB1/JI de Sampaio – pedido de adiantamento sem prestação 
de caução – aprovação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

4. Cedência de utilização de instalações – fração P1 – cave – Rua Dr. Manuel de 
Arriaga, n.ºs 7A a 7I, em Sesimbra – celebração de protocolo entre a Câmara 
Municipal de Sesimbra e a Conferência Vicentina de Santiago – minuta – aprovação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 

EXPEDIENTE 
 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
unanimidade, na sua 2.ª reunião da sessão ordinária de setembro de 2012, 
realizada no dia 03 de outubro, aprovar o Plano de Ajustamento Financeiro, 
equivalente à duração do empréstimo a conceder pelo Estado (14 anos), para 
posterior envio à Comissão de Análise do PAEL-Programa de Apoio à Economia 
Local, designada no artigo 4.º da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto. 
 
 

2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
unanimidade, na sua 2.ª reunião da sessão ordinária de Setembro de 2012, 
realizada no dia 03 de outubro, autorizar a “Transferência de 35,6 m2 do domínio 
público para o domínio privado municipal”, do loteamento municipal denominado 
Reconversão do Bairro Infante D. Henrique. 
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3. Ofício da Autoridade Tributária e Aduaneira a prestar informação acerca da 

Avaliação Geral de Prédios Urbanos, relativamente ao concelho de Sesimbra. 
 
 

4. Ofício da Assembleia de Freguesia de Santiago a remeter o teor da moção 
subordinada ao tema “Por uma proposta de OE para 2013 que respeite o País” 
aprovada, por maioria, na sua sessão ordinária, realizada no dia 28 de setembro de 
2012. 
 
 

5. Ofício da Assembleia de Freguesia de Santiago a remeter o teor da saudação 
apresentada pelo PS, subordinada ao tema “Assembleia da República comemora 
Dia Internacional do Mar em Setúbal” aprovada, por unanimidade, na sua sessão 
ordinária, realizada no dia 28 de setembro. 
 
 

6. Ofício também da Assembleia de Freguesia de Santiago a remeter o teor da moção 
subordinada ao tema “Por um Portugal com Futuro”, aprovada, por maioria, na sua 
sessão ordinária, realizada no dia 28 de setembro. 
 
 

7. Ofício da Assembleia Municipal de Almada a enviar a quinta informação do terceiro 
ano do mandato, que resume as deliberações por si aprovadas, na sessão plenária 
ordinária referente ao mês de setembro de 2012 e em sessão plenária 
extraordinária realizada no dia 03 de outubro de 2012. 
 

8. Ofício da SIMARSUL-Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da 
Península de Setúbal, SA a informar que no âmbito do Orçamento e Projeto 
Tarifário para o Exercício de 2013 a tarifa proposta foi de 0,5928€/m3, o que 

corresponde a 10% face à tarifa praticada em 2012, valor que ainda carece de 
aprovação da entidade reguladora dos Serviços de Água e Resíduos e do 
Concedente. 
 
 

9. Ofício da SIMARSUL-Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da 
Península de Setúbal, SA a enviar informação relativa aos resultados analíticos do 
último trimestre. 
 
 

10. E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses a remeter a listagem 
das entidades da Administração Central que se encontram em incumprimento e que 
o Governo tornou pública. 
 
 

11. E-mail da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde a remeter um conjunto de 
documentos, por si aprovados, no período de Antes da Ordem do Dia na sessão 
ordinária realizada no passado dia 28 de setembro. 
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12. E-mail do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar o teor das 
perguntas dirigidas ao Ministério da Economia e ao Ministério do Ambiente sobre 
“Avaliação dos Critérios de Seleção de Candidaturas do Ciclo Urbano da Água no 
âmbito do Programa Operacional Temático Valorização do Território integrado no 
QREN 2007/2013”, apresentada pela deputada Paula Santos. 
 
 

13. E-mail do Grupo Parlamentar do Partido Os Verdes a remeter o teor da pergunta 
dirigida ao Ministério da Educação e Ciência sobre “Construção da Escola 
Secundária da Quinta do Conde”, apresentada pelos deputados José Luís Ferreira 
e Heloísa Apolónia. 
 
 

14. E-mail da Associação Cultural e Desportiva da Cotovia a dar conhecimento da lista 
dos órgãos sociais para o biénio 2012/2014, eleitos a 13 de Outubro de 2012. 
Deliberação Genérica 

 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Reconversão urbanística das áreas urbanas de génese ilegal – Pinhal do General – 

AUGI n.º 18 – reconversão por iniciativa municipal (com o apoio da administração 
conjunta) – pedido de certidão – não aplicabilidade do Decreto-Lei n.º 555/99, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/01 
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, 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. 

 
 
 
2. Operações de loteamento – loteamento urbano – receção provisória parcial – rede 

de águas residuais – Lagoa de Albufeira – Comissão de Administração da AUGI 39 
da Lagoa de Albufeira 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 
 
DIVERSOS 
 
3. Comissão de Administração da AUGI 5 – incumprimento por parte da proprietária 

Maria Manuela Raimundo – Rua do Serra, lote 74 – Lagoa de Albufeira – pedido de 
suspensão da ligação às redes de infraestruturas 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. 16.ª alteração ao orçamento e 16.ª alteração às grandes opções do plano 2012 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

2. Construção de acessos e estacionamento da escola EB1/JI de Sampaio – 
caducidade da adjudicação – adjudicação à concorrente classificada em 3.º lugar 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

3. Saneamento da freguesia do Castelo – rede de coletores das Covas da Raposa, 
Fonte Esquerda, Assenta e Sentrão – cessão da posição contratual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

4. Saneamento da freguesia do Castelo – rede de coletores do Zambujal – 3.ª fase – 
plano de trabalhos – aprovação – ratificação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

5. Reformulação da rede de coletores da Avenida dos Aliados – Boa Água 1 – plano 
de trabalhos – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

6. Recuperação do Edifício Anibal Esmeriz – sede de museus – prazo de execução da 
empreitada – incumprimento – resolução do contrato – posse administrativa 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

7. Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) – fixação da taxa a aplicar em 2012, a cobrar 
em 2013 – envio à Assembleia Municipal 
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, 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. 
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8. Aumento temporário dos fundos disponíveis – aprovação 
Deliberação: Assunto apreciado ao abrigo do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de setembro republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. 
 
 
 
 

9. Sacos com capacidade de 1 m3 para recolha de entulhos – preço – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

10. Instalação sinalética comercial no concelho de Sesimbra – normas – fixação do 
preço – aprovação 
Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 
 

11. Protocolo Financeiro entre a Câmara Municipal de Sesimbra, a Comissão de 
Administração da AUGI 63 da Lagoa de Albufeira e o Banco Espirito Santo – minuta 
– aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

12. Programa de expansão e desenvolvimento da educação pré-escolar – ano letivo 
2011/2012 – acordo de cooperação – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

13. Festas em Honra de Nossa Senhora do Cabo Espichel  – comissão de festas 
subsídio eventual 
Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 
 

14. Núcleo de Espeleologia da Costa Azul – protocolo celebrado com a Câmara 
Municipal – subsídio anual 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 16 de outubro de 2012; de 15 e 16 

de outubro de 2012 (zona 1); de 16 de outubro de 2012 (zona 2); de 03 de outubro 
de 2012 (zona 3) e de 03 de outubro de 2012 (zona 5). 

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 27 de setembro de 2012. 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 
• Informação sobre a atualização dos dados censitários na página “online” do 

Município, referentes ainda aos Censos de 2001. 
• Orientações gerais para a gestão dos Programas Operacionais, mediante diretiva da 

Comissão Ministerial de Coordenação do Quadro de Referência Estratégico Nacional 
de 13 de agosto de 2012.  

• Empresas no concelho de Sesimbra – dimensão e desempenho em 2009 
• Listagem de edifícios degradados para efeitos de IMI – outubro 2012 
• Informação do DGRH acerca do Regime de Gestão Corrente. 
• Informação do DGRH sobre a Redução de Trabalhadores nos termos do artigo 48.º 

da Lei do Orçamento de Estado´2012. 
 
 
INFORMAÇÕES – VICE-PRESIDENTE PELOUROS DA AÇÃO SOCIAL 
• Bolsa Local de Voluntariado – relatório trimestral (julho, agosto e setembro de 2012). 
 
 

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. 

• Interveio a Senhora D. Fernanda Sousa moradora neste concelho, no lugar 
denominado Zambujal de Cima, para solicitar que a esclarecessem de qual o motivo 
desta Câmara Municipal proceder à pavimentação de certos caminhos e não de 
todos que foram intervencionados pelas obras de saneamento levadas a cabo por 
esta Autarquia. 

 
 


