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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 12 DE SETEMBRO 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. 13.ª alteração ao orçamento e 13.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 – lote nascente – 2.ª fase – zona A Vale da Abelheira – zona 
B Carrasqueira/Cotovia – aumento temporário dos fundos disponíveis – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, com declaração de voto do Vereador Dr. 
Américo Gegaloto. 
 
 
 

3. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do 
concelho de Sesimbra – lote poente – 2.º sistema Fetais/Fornos – aumento 
temporário dos fundos disponíveis – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, com declaração de voto do Vereador Dr. 
Américo Gegaloto 
 
 
 

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 – aumento 
temporário dos fundos disponíveis – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, com declaração de voto do Vereador Dr. 
Américo Gegaloto 
 
 
 

5. 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, Alcaide, Pinheiros e Acácias – aumento 
temporário dos fundos disponíveis – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, com declaração de voto do Vereador Dr. 
Américo Gegaloto 
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6. Aumento temporário dos fundos disponíveis – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, com declaração de voto do Vereador Dr. 
Américo Gegaloto 
 
 
 

7. Aumento temporário dos fundos disponíveis – insuficiência de fundos – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, com declaração de voto do Vereador Dr. 
Américo Gegaloto  
 
 
 

8. Acordo de pagamentos com a PT – aprovação – envio à Assembleia Municipal 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

9. Contratação do serviço de fornecimento de energia elétrica em MTIBTE – abertura 
de procedimento – pedido de autorização à Assembleia Municipal  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

EXPEDIENTE 
 

1. Ofício da Junta de Freguesia de Santiago a enviar, no âmbito do protocolo de 
Delegação de Competências celebrado com esta Câmara, o Relatório respeitante 
ao ano de 2011. 

 

 

2. Ofício da Junta de Freguesia do Castelo a enviar, no âmbito do protocolo de 
Delegação de Competências celebrado com esta Câmara, o Relatório respeitante 
ao ano de 2011. 

 
 

3. Ofício da Junta de Freguesia da Quinta do Conde a enviar, no âmbito do protocolo 
de Delegação de Competências celebrado com esta Câmara, o Relatório 
respeitante ao ano de 2011. 

 

 

4. Ofício também da Junta de Freguesia da Quinta do Conde a enviar, no âmbito do 
protocolo de Delegação de Competências, o Relatório respeitante ao primeiro 
semestre de 2012. 

 

 
5. Ofício do Grupo Parlamentar “Os Verdes” a remeter o texto da pergunta dirigida ao 

Ministério da Educação e Ciência, pelos Senhores Deputados José Luís Ferreira e 
Heloísa Apolónia, sobre a “Construção da Escola Secundária da Quinta do Conde”. 
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6. Carta da Conferência Vicentina de Santiago - Sesimbra a agradecer todo o apoio 

prestado para a concretização do espetáculo “Evaristo vai à Praça”, realizado no 
dia 06 de Julho, no Cineteatro João Mota, cuja receita de bilheteira reverteu a seu 
favor.  

 
          
 

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

unifamiliar, construção de moradia, zona de arrumos, telheiro e piscina – 
licenciamento – Azenha da Ordem – Alto das Vinhas – Ainaro, Ld.ª   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

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

licenciamento – dispensa de vistoria inicial – Rua dos Amores Perfeitos, n.º 2 – 
Carrasqueira – Pingo Doce, SA 
Deliberação: Não apreciado.  

 
 
 
 
3. Obras novas – alteração e ampliação de edifício para habitação – arquitetura – 

propriedade horizontal – Santana – Praia das Artes, Ld.ª  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
4. Legalização de construção de moradia, anexo e muro na AUGI 14 da Lagoa de 

Albufeira – Rua do Vale de S. Miguel, lote 18 – Berta Mendes 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
5. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 21/01 – 

Cotovia – Pedro Leocádio e Rute da Costa 
 Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
6. Processo n.º 94/81 – ónus de inalienabilidade parcial – Rua da Fonte – Aiana de 

Cima – Salvador Gaboleiro 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. Pavimentação e Infraestruturação da Estrada dos Murtinhais na Lagoa de Albufeira 

– alargamento do prazo de execução – segunda modificação objetiva do contrato – 
aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 

2. 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 – minuta do contrato – aprovação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

3. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do 
concelho de Sesimbra – lote poente – 2.º sistema Fetais/Fornos – minuta do 
contrato – aprovação 
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 – minuta do 
contrato – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

5. 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, do Alcaide, dos Pinheiros e das Acácias – minuta 
do contrato – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

6. Regularização e Pavimentação da Rua Infante D. Henrique e perpendiculares do 
Conde 3 – receção definitiva 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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7. Reconversão do Bairro Infante D. Henrique – loteamento municipal – alteração ao 
alvará – deliberação de 01.agosto.2012 – aprovação – envio à Assembleia 
Municipal 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 

8. Semana Gastronómica da Quinta do Conde – normas de participação – aprovação       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade – decorre de 05 a 14 de Outubro, com o 
objetivo de dar a conhecer as potencialidades gastronómicas da Quinta do Conde e 
a fusão de sabores da boa cozinha tradicional portuguesa. 
 
 
 
 

9. Cais de acostagem da praia do Ouro, em Sesimbra – montagem, desmontagem, 
manutenção e vigilância – celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de 
Sesimbra e o Clube Naval de Sesimbra – minuta – aprovação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

10. Obra “A Fogueira do Tempo” – venda ao público – fixação do preço e obra “O 
Triunfo das Mulheres” – venda ao público – redução do preço – aprovação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Obra “Fogueira do Tempo” – preço 14€ e 
obra “O Triunfo das Mulheres”, de 15€ para 12€. 
 
 
 
 

11. Obra “Na Fronteira do Mar: Evolução Geológica do Estuário do Sado e da 
Plataforma Continental entre Sesimbra e o Canhão de Setúbal nos Últimos 50.000 
anos” – venda ao público – fixação do preço – aprovação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade – preço da obra 10€. 
 
 
 
 

12. ABAS-Associação Beneficência, Amizade e Solidariedade – Projeto Apoio 
Alimentar – deslocações para recolha de alimentos – subsídio eventual     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 16 de agosto de 2012. 
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INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Nomeação do Eng.º José Luís Martins Mendes para secretário do Vereador Eng.º 

Sérgio Marcelino, por cessação da nomeação do Eng.º Fernando Eduardo Marques 
Antunes, a seu pedido.  

 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE- PRESIDENTE (POR MOTIVO DE FÉRIAS 
DO PRESIDENTE)   
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 23 e 24 de agosto de 2012 (zona 

2) e de 27 de agosto de 2012 (zona 5). 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 23 de agosto e de 30 de agosto de 

2012. 
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOUROS DA EDUCAÇÃO E DAS 
BIBLIOTECAS MUNICIPAIS 
• Relatório síntese da Divisão de Bibliotecas Municipais, de 16 de Maio a 15 de Agosto 

de 2012. 
 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DOS PELOUROS DA ADMINISTRAÇÃO E 
FINANCAS E DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS   
• ZimbraMel´2012 – XIV Feira do Mel da Península de Setúbal – relatório.  
• Pagamentos efetuados através de fundo de maneio durante o mês de Julho de 2012. 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO VEREADOR  DO PELOURO DE OBRAS 
MUNICIPAIS   
• Regularização e Pavimentação das Ruas Perpendiculares à Rua Vasco da Gama – 

Conde 3 – receção definitiva – Teodoro Gomes Alho & Filhos, SA.  
 
 

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.  
 
 


