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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 17 ABRIL DE 2013 

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. 8.ª Alteração ao Orçamento e 8.ª Alteração às Grandes Opções do Plano 2013   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

2. Regeneração Urbana na Vila de Sesimbra – Frente Ribeirinha – Fortaleza de 
Santiago – Museu do Mar – obra – aumento temporário dos fundos disponíveis – 
aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

3. Plano de Acessibilidades do Concelho de Sesimbra – revisão – submissão a 
discussão pública   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

4. Carnaval’2013 – Tripa Mijona – subsídio eventual   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. Carnaval’2013 – desfile – GRES Unidos da Vila Zimbra – subsídio – retificação da 
deliberação de 23.janeiro.2013  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

6. 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 -  Plano de 
segurança e saúde – validação técnica – ratificação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

7. Aquisição de serviços de cópia, impressão, digitalização e fax – erros e omissões – 
esclarecimento aos concorrentes – ratificação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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8. Condecorações municipais – funcionários municipais – Sr.ª D. Deolinda dos Santos 

– Sr. Francisco Costa – Sr. Dr. Luís Ferreira – Sr. José Lobo – Sr.ª Dr.ª Maria José 
Albuquerque – Sr.ª Dr.ª Maria Manuel dos Santos – Sr.ª Dr.ª Maria do Rosário 
Cagica – Sr.ª D. Ofélia Carvalho –  medalhas de mérito municipal grau bronze 
Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade. 
 
 
 

9. Condecorações municipais – Sr. António da Luz Alves – medalha de mérito 
municipal grau bronze 
Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade. 
 
 
 

10. Condecorações municipais – Sr. Eng.º Carlos Lopes – medalha de mérito municipal 
grau prata 
Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade 
 
 
 

11. Condecorações municipais – Doca Marinha – medalha de mérito municipal  grau 
bronze 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

12. Condecorações municipais – MGBOSS-Associação Desportiva e Cultural da Quinta 
do Conde – medalha de mérito municipal grau  bronze 
Deliberação: Aprovada, por unanimidade. 
 
 
 

13. Condecorações municipais – Firma Manuel da Graça Peixito, Ld.ª – medalha de 
mérito municipal grau bronze 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

14. Condecorações municipais – Sr. Eng.º Paulo Caetano – medalha de mérito 
municipal grau bronze 
Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade. 
 
 
 

15. Condecorações municipais – Regimento de Engenharia N.º 1 – medalha de mérito 
municipal grau bronze 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

16. Condecorações municipais – Sr.ª D. Teresa Mayer – medalha de mérito municipal 
grau bronze 
Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por maioria com 6 votos a favor e 1 
abstenção.  
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17. Licenciamento Zero – publicidade – cessação da suspensão das instruções – 
alteração da deliberação de 01.agosto.12 
Deliberação: Aprovada, por unanimidade. 
 
 
 

18. Regulamento Municipal de Taxas e Cedências Relativas à Administração 
Urbanística – 3.ª alteração – alínea b) do n.º 3 do art. 37.º – alteração de parte da 
deliberação de 20.março.13 – envio à Assembleia Municipal   
Deliberação: Aprovada, por unanimidade.  
 
 
 

19. Regulamento Municipal de Trânsito do Concelho de Sesimbra – 1.ª alteração – 
submissão a discussão pública  
Deliberação: Aprovada, por unanimidade.  
 
 
 

20. PEDEPES-Plano Estratégico para o Desenvolvimento da Península de Setúbal – 
Resolução do Conselho Regional – posição de concordância da Câmara Municipal 
de Sesimbra 
Deliberação: Aprovada, por unanimidade, com declaração de voto do Vereador Dr. 
Américo Gegaloto.  
 
 
 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Associação Nacional de Municípios Portugueses a informar, na sequência 
do ofício que lhe foi enviado por esta Câmara n.º 5.000/2013, de 20 de março, a 
propósito da sentença do Supremo Tribunal de Justiça sobre a informação da Caixa 
Geral de Aposentações, de que suspenderia a publicação em Diário da República 
de novas pensões até à regularização do montante de 3.909,61€, a título de juros 
de mora, por atraso no pagamento de comparticipações, qual a sua tomada de 
posição face ao problema apresentado por este Município. 
 
 

2. Email também da Associação Nacional de Municípios Portugueses a informar que 
mantém a sua posição de rejeição no que toca à “Verificação da 
Constitucionalidade de algumas soluções adotadas na proposta de Lei n.º 104/12”, 
que estebelece o regime jurídico das autarquias locais. 
 
 

3. Email ainda da Associação Nacional de Municípios Portugueses a enviar o teor de 
algumas das conclusões do relatório da Equipa Conjunta de Monitorização da 
Execução dos Compromissos dos Municípios nos PR das Regiões de 
Convergência e bem assim do teor da sua Declaração sobre o assunto emitida. 
 
 

4. Ofício da Ordem dos Engenheiros Região Sul a enviar o Acórdão proferido pelo seu 
Conselho Disciplinar, acerca da participação deste Município, relativamente à falta 
de um bom acompanhamento e fiscalização da obra por parte do Engenheiro 
Senhor José António Sequeira Fernandes Cruz, como diretor técnico da obra, que 
provocou a derrocada parcial do edifício levado a cabo na Vila de Sesimbra, na 
Avenida 25 de Abril, de que é titular TURIM, Ld.ª.   
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5. Ofício da Sociedade Santanense de Instrução e Recreio a enviar cópia da ata da 
sua reunião, realizada no dia 15 de fevereiro de 2013. 

 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Destaque – Cruzeiro – Estrada da Assenta – Celestino Cruz e José Botica 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
2. Operações de loteamento – loteamento urbano – admissão liminar com vista à 

autorização de licenciamento – vistoria – AUGI 58 da Lagoa de Albufeira – 
Comissão de Comproprietários da AUGI 58 

     Deliberação: Não apreciado .  
 
 
 
3. Operações de loteamento – loteamento urbano – admissão liminar com vista à 

autorização de licenciamento – vistoria – AUGI 62 da Lagoa de Albufeira – 
Comissão de Comproprietários da AUGI 62 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
4. Operações de loteamento – loteamento urbano – admissão liminar com vista à 

autorização de licenciamento – vistoria – AUGI 65 da Lagoa de Albufeira – 
Comissão de Comproprietários da AUGI 65 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
5. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 03/05 – 

Cotovia – Maria de Lourdes Cardoso 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
6. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 10/01 – 

Caixas – Ana Margarida de Almeida e Dora Costa 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
7. Operações de loteamento – loteamento urbano – receção definitiva – rede de 

águas, águas residuais, arranjos exteriores, resíduos sólidos, telecomunicações e 
rede elétrica – Lagoa de Albufeira – Comissão de Administração da AUGI 6 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
 
1. 8.ª alteração ao orçamento e 8.ª alteração às grandes opções do plano 2013 

Deliberação: Assunto apreciado ao abrigo do art.º 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. 

 



17.04.2013 

 5

 
2. Aquisição de viatura com sistema combinado de limpeza de fossas e desobstrução 

de coletores com reciclagem de água – minuta do contrato – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

3. Aquisição de serviços de cópia, impressão, digitalização e fax – retificação do 
caderno de encargos – ratificação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

4. Saneamento da Freguesia do Castelo – sistema em baixa – 1.º grupo de rede de 
coletores Caixas/Alfarim/Meco/Torrões – 3.ª fase Meco/Torrões – receção 
provisória    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. Recuperação da Fortaleza de Santiago – Museu do Mar – fiscalização – nomeação 
– ratificação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

6. Recuperação da Fortaleza de Santiago – Museu do Mar – coordenadora de 
segurança em obra – nomeação – ratificação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

7. Reconversão do Bairro Infante D. Henrique – loteamento municipal – 1.ª fase – 58 
fogos – autos do número 16 ao 18 – revisão de preços provisória – aprovação       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

8. Classificação e cadastro geográfico de caminhos – comissão técnica ou executiva e 
comissão de acompanhamento – composição – nomeações     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

9. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos disponíveis – 
cabimentos efetuados no período compreendido entre 24 de janeiro a 28 de 
fevereiro de 2013 – ratificação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

10. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos disponíveis – 
cabimentos efetuados no período compreendido entre 01 e 28 de março de 2013 – 
ratificação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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11. Regulamento municipal de horário de funcionamento e de prestação de serviços – 
2.ª alteração – resultado da audiência dos interessados – envio à Assembleia 
Municipal   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, com declaração de voto do Vereador Dr. 
Américo Gegaloto. 
 
 
 

12. Regulamento de trânsito do concelho de Sesimbra – 1.ª alteração – submissão a 
discussão pública   
Deliberação: Apreciado ao abrigo do art.º 83.º da Lei n.º 169/99 , de 18 de 
setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro . 
 
 
 

13. Sinalização direcional da Vila de Sesimbra – alteração da deliberação de 
04.julho.2012 – aprovação    
Deliberação: Não apreciado . 
 
 
 

14. Postura de trânsito do concelho de Sesimbra – anexos A e B (época balnear)  – 
ordenamento do trânsito na Vila de Sesimbra  – alteração – submissão a discussão 
pública    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, com declaração de voto do Vereador Dr. 
Américo Gegaloto. 
 
 
 

15. Regulamento sobre o licenciamento de atividades diversas – 2.ª alteração – 
submissão a discussão pública   
Deliberação: Não apreciado . 
 
 
 

16. Instalação e funcionamento dos estabelecimentos de hospedagem – requisitos – 1.ª 
alteração – aprovação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

17. Reversão a favor do município da parcela de terreno com a área de 4.624,84 m2 
sita no Zambujal doada em 22.março.95 e retificada em 17.dezembro.97 à 
Cooperativa de Habitação e Construção Económica União Trabalhadora 
Zambujalense, CRL   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

18. Transmissão do direito de superfície da loja fração C, sita em Sesimbra, no Largo 
da Marinha de Maria Heliodora Marques Correia Cardoso a favor de sua filha Ana 
Cristina Marques Cardoso Chagas Rasteiro – renúncia do direito de preferência   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

19. Parque habitacional municipal – apuramento de rendimentos para efeitos de cálculo 
de rendas – procedimento – aprovação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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20. Programa Bandeira Azul da Europa’2013 – reforço de verba – retificação da 

deliberação de 06.fevereiro.2013     
Deliberação: Não apreciado . 
 
 
 

21. Proposta de divulgação das respostas sociais no boletim do município e no site da 
Câmara   
Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Sr. Presidente, da 
Vice-Presidente, do Vereador Dr. José Polido e do Vereador Dr. Américo Gegaloto 
e com a abstenção do Vereador Eng.º Sérgio Marcelino, da Vereadora Dr.ª Cármen 
Cruz e do Vereador Francisco Luís, que produziu declaração de voto. 
 
 
 

22. Agrupamentos de escolas do concelho – material didático, limpeza, expediente, 
telefones, acompanhamento de refeições e prolongamento de horário – subsídios – 
normas de concessão – alteração de parte da deliberação de 07.março.2007   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

23. Atribuição de distinções e condecorações municipais – MGBOOS-Associação 
Desportiva e Cultural Social da Quinta do Conde – medalhão da Vila de Sesimbra    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

24. Obras de reabilitação do teto da sala e chão da varanda da habitação sita na 
Cotovia, na Av. Luís de Camões, n.º 8 – candidatura no âmbito do RMARH – 
subsídio – Manuel Farinha    
Deliberação: Não apreciado . 
 
 
 

25. Carnaval’2013 – Tripa Mijona – subsídio eventual    
Deliberação: Apreciado ao abrigo do art.º 83.º da Lei n.º 169/99 , de 18 de 
setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro . 
 
 
 

26. Carnaval’2013 – desfile – GRES Unidos de Vila Zimbra – subsídio – retificação da 
deliberação 23.janeiro.2013     
Deliberação: Apreciado ao abrigo do art.º 83.º da Lei n.º 169/99 , de 18 de 
setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro . 
 
 
 

27. Implementação, desenvolvimento e gestão do CIPA – protocolo celebrado entre 
esta Câmara e a ANIME – subsídio eventual     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

28. Festas em Honra do Senhor Jesus das Chagas’2013 – comissão de festas – 
subsídio eventual     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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29. ABAS-Associação de Beneficência Amizade e Solidariedade – subsídio eventual   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

 
INFORMAÇÕES DA VICE- PRESIDENTE – PELOUROS DO TURIS MO E DAS 
BIBLIOTECAS MUNICIPAIS  
• Dinamização do Centro de Documentação Rafael Monteiro – venda de produtos 

regionais e de artesanato – acordo de colaboração celebrado entre a Câmara 
Municipal de Sesimbra e a Sociedade Hoteleira Sesimbra, Ld.ª – cessação – 
revogação da deliberação de 17.agosto.2011 – assinatura.      

• Relatório anual de atividades e despesas de 2012 da Divisão de Bibliotecas 
Municipais.  

 
 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO  E 
FINANÇAS  
• Relação das despesas efetuadas pelos diversos serviços com o fundo de maneio 

durante o mês de março´2013.      
 
 
 
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.  
 


