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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2012 

 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta do Vereador Senhor Eng.º 

Sérgio Manuel Nobre Marcelino, que não compareceu por se encontrar de férias. 

Deliberado, por unanimidade, manifestar o seu profundo pesar através dum 

minuto de silêncio e apresentar às respetivas famílias sentidas condolências 

pela morte de:  

- Senhor Adriano Baptista, falecido a 21 de Maio de 2012; 

- Senhor Padre Carlos Veríssimo de Figueiredo, falecido a 06 de Junho de 2012; 

- Senhora Maria da Conceição Morais Matias, falecida a 24 de Junho 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. Aluguer operacional de 9 viaturas ligeiras – abertura de procedimento – pedido de 

autorização à Assembleia Municipal 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

2. Estabelecimentos comerciais do concelho de Sesimbra – alargamento dos limites 

de horário de funcionamento durante o Festival Super Bock Super Rock’2012     

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

3. Ordenamento do trânsito na Vila de Sesimbra – anexos A e B – época balnear – 

aprovação 

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

da Senhora Vice-Presidente e do Vereador Senhor Dr. José Polido, da Vereadora 

Dr.ª Cármen Cruz e do Vereador Senhor Francisco Luís e com a abstenção do 

Vereador Senhor Dr. Américo Gegaloto, que produziu declaração de voto. 
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EXPEDIENTE  

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 

maioria, aprovar o “Regulamento Municipal de Trânsito do Município de 

Sesimbra”, na sua sessão ordinária realizada no dia 29 de junho de 2012. 

 

2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que na sua 

sessão ordinária realizada no passado dia 29 de junho, deliberou, por maioria, 

aprovar o “Regulamento Municipal de Horário de Funcionamento dos 

Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços”. 

 

3. Ofício ainda do mesmo órgão Autárquico a informar ter deliberado, por 

unanimidade, autorizar a “Aquisição de Licenciamento de Software Microsoft no 

Modelo Selecte Plus – Abertura de Procedimento”, na sua sessão ordinária 

realizada no dia 29 de Junho de 2012. 

 

4. Ofício da Associação Nacional de Municípios Portugueses a convocar este 

Município para participar nos trabalhos do seu XX Congresso (extraordinário), a 

ter lugar a partir das 11 horas do dia 29 de setembro do ano em curso, no Centro 

Nacional de Exposições em Santarém, com a ordem de trabalhos constante do 

mesmo. 

 

5. E-mail da Associação de Municípios da Região de Setúbal a enviar a ata da 

reunião realizada no dia 11 do mês findo, da Comissão Executiva da Candidatura 

da Arrábida a Património Mundial. 

 

6. Fax do Departamento de Gestão das Áreas Classificadas/Litoral de Lisboa e 

Oeste do Instituto de Conservação e da Biodiversidade,IP a informar, na 

sequência do ofício enviado por esta Câmara n.º 1.931, de 03 de fevereiro de 

2012, do número de licenças de pesca passadas desde o ano de 2005 pelo 

Parque Natural da Arrábida. 

 

7. E-mail do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a remeter o texto 

da resposta do Ministério da Saúde à pergunta formulada pelos seus Deputados a 

propósito da possibilidade de encerramento das urgências polivalentes no 

Hospital Garcia da Horta. 

 

8. E-mail do Grupo Parlamentar Os Verdes a remeter o texto da pergunta dirigida ao 

Ministério da Saúde formulada pelos seus Deputados a propósito do Centro de 

Saúde da Quinta do Conde. 
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REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

 

1. Viabilidade de localização para construção de equipamento integrado de apoio a 

idosos e pessoas dependentes – informação favorável – confirmação da 

deliberação de 20.julho.2011 – Herdeiros de António José Duarte Pina 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

2. 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 unanimidade. 

 

 

3. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 19/02 – 

Almoinha – Sampainveste, Ld.ª 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

4. Operações de loteamento – loteamento urbano – receção definitiva – Casais de 

Sampaio – Silcoge, Ld.ª 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1. 10.ª alteração ao orçamento e 10.ª alteração às grandes opções do plano 2012 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

2. Estudo de circulação e estacionamento da Vila de Sesimbra – resultado da 

discussão pública – aprovação 

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

da Senhora Vice-Presidente, do Vereador Senhor Dr. José Polido, da Vereadora 

Senhora Dr.ª Cármen Cruz e do Vereador Senhor Francisco Luís e com o voto 

contra do Vereador Senhor Dr. Américo Gegaloto, que produziu declaração de 

voto. 
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3. Estudo de sinalização direcional da Vila de Sesimbra – aprovação 

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

da Senhora Vice-Presidente, do Vereador Senhor Dr. José Polido, da Vereadora 

Senhora Dr.ª Cármen Cruz e do Vereador Senhor Francisco Luís e com o voto 

contra do Vereador Senhor Dr. Américo Gegaloto. 

 

 

4. Postura de trânsito do Concelho de Sesimbra – ordenamento de trânsito na 

Quinta do Conde – alteração a título experimental na Rua Dr. Egas Moniz e Rua 

Gama Pinto – aprovação 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

5. Postura de trânsito do Concelho de Sesimbra – ordenamento do trânsito na 

Quinta do Conde – alteração a título experimental na Rua Fernão de Magalhães – 

aprovação 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

6. Instalação e funcionamento dos estabelecimentos de hospedagem do Concelho 

de Sesimbra – requisitos – aprovação 

Deliberação: Não apreciado. 

 

 

7. Comissão de vistorias para a realização de vistorias aos estabelecimentos de 

alojamento local – composição – aprovação 

Deliberação: Não apreciado. 

 

 

8. Comissão de vistorias para a receção de urbanizações particulares – composição 

– alteração da deliberação de 04.janeiro.2012 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

9. Proibição de venda ambulante nas imediações do recinto do Festival Super Bock 

Super Rock´2012 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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10. Realização de hortas pedagógicas – celebração de acordo de cooperação entre a 

Câmara Municipal de Sesimbra e o Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde 

– minuta – aprovação – ratificação 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

11. ZimbraMel´2012 – XIV Feira do Mel da Península de Setúbal – normas de 

participação e funcionamento – aprovação 

Deliberação: Não apreciado. 

 

 

12. Atribuição de distinções e condecorações municipais – Grupo Desportivo de 

Sesimbra – atletas, treinadores, dirigentes e clube – equipa feminina de juvenis de 

voleibol – campeã regional da Associação de Voleibol de Lisboa – Medalhão da 

Vila de Sesimbra 

Deliberação: Deliberado, por escrutínio secreto e por unanimidade, atribuir o 

Medalhão da Vila de Sesimbra. 

 

 

13. Agrupamentos de Escolas de Sesimbra Castelo Poente – corta mato concelhio – 

anos 2011/2012 – subsídio eventual 

Deliberação: Não apreciado.  

 

2.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO – ALTERAÇÃO DA DATA 

 

  Por proposta do Senhor Presidente a Câmara deliberou, por unanimidade, que a 2.ª 

reunião ordinária do mês de agosto que se devia realizar no dia 15, por coincidir com 

feriado nacional, será transferida para o dia 16, à mesma hora e no mesmo local. 

 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  

• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 14 e 26 de junho de 2012 (zona 

1); de 18 e 20 de junho de 2012 (zona 2); de 20 de junho de 2012 (zona 3) e de 20 de 

junho de 2012. 

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 14 e 21 de junho de 2012. 
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INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – PELOUROS DO TURISMO E DAS 

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS (POR MOTIVO DE FÉRIAS DA VICE-PRESIDENTE)  

• Envio da bandeira atribuída pela QUERCUS à praia do Ouro-Sesimbra como 

reconhecimento de Praia com Qualidade de Ouro´2012; 

• III Noite Mistério na Biblioteca Municipal de Sesimbra, realizada de 31 de Março e 01 

de Abril – relatório final. 

 

INFORMAÇÕES DO VEREADOR DOS PELOUROS DA ADMINISTRAÇÃO E 

FINANÇAS E DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS  

• Relação das despesas efetuadas pelos diversos serviços com o fundo maneiro 

durante o mês de Maio de 2012; 

• Comemorações do Dia do Pescador, realizado no dia 31 de maio – relatório final. 

 

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 montar numa das sapatas, junto ao Hotel do Mar. 

 


