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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012 

 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar as faltas: 

- da Vice-Presidente, Senhora Dr.ª Felícia Maria Cavaleiro da Costa, que não 
compareceu, por se encontrar de férias;  

- do Vereador Senhor Eng.º Sérgio Marcelino, que não compareceu por se 
encontrar em Bruxelas, em representação da ENA, na Energy Week. 

 

ORDEM DO DIA 

 

ASSUNTO APRECIADO 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. Regulamento Municipal de Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos 
Comerciais e de Prestação de Serviços – alteração da redação do art. 26.º – 
retificação da deliberação de 15.06.2012 – envio à Assembleia Municipal  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

EXPEDIENTE 

1. E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses a remeter um 
memorando com a estimativa dos custos da “Avaliação Geral dos Prédios Urbanos 
da responsabilidade da Autoridade Tributária e Aduaneira”. 

 

2. Ofício da Associação Nacional de Municípios Portugueses a informar que a 
Comissão Organizadora do Congresso decidiu marcar o XX Congresso da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses (extraordinário) para o dia 29 de 
setembro de 2012, em Santarém. Mais informa que nos termos do n.º 2 do artigo 
6.º dos seus Estatutos compõem o Congresso Nacional, três Delegados de cada 
Município associado.   
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3. Ofício da Assembleia Metropolitana de Lisboa a enviar a deliberação por si tomada 
na Sessão Extraordinária, realizada no dia 25 de Maio, a respeito da “Declaração 
da Assembleia Intermunicipal de Lisboa, relativamente à reforma administrativa”. 

 

4. Ofício do POVT-Programa Operacional Temático Valorização do Território a 
informar que a “Operação n.º POVT-12-0146-FCOES-000221 – Saneamento da 
Freguesia do Castelo”, foi alvo de bonificação da taxa de comparticipação para este 
ano. Nesta conformidade tendo em conta que a alteração em causa teve reflexo no 
contrato de financiamento da operação anexa adenda ao mesmo, a qual depois de 
assinada deverá ser devolvida no prazo de 20 dias úteis. 

 

5. E-mail do Conselho Geral do Agrupamento Vertical de Escolas do Castelo a enviar 
o seu parecer sobre a “Agregação do mesmo com a Escola Secundária de 
Sampaio”. 

 

6. E-mail do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a remeter o texto do 
“Projeto de Lei que visa alterar o Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, que 
procede à reforma da tributação do património simultaneamente, precisando o 
tempo e o modo de fixação pelo Governo da percentagem de receitas do IMI, 
decorrentes da realização da avaliação geral dos prédios urbanos”, entregue pelos 
seus Deputados na Assembleia da República a 06 de junho de 2012.   

 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

 

1. Viabilidade de instalação de posto de abastecimento de combustíveis líquidos – 
pedido de informação prévia – EN 10 – Quinta do Conde – informação favorável – 
Imoretalho, SA 

     Deliberação: Não apreciado. 

 

2. Legalização de construção de moradia, anexos e muro na AUGI 2 da Lagoa de 
Albufeira – Avenida das Acácias, lote 20 – licenciamento – Jacinto Vaqueirinho 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

3. Destaque – Pedreiras – Maria Madalena Lopes, José Tomaz, Luís Tomaz e Maria 
Guilhermina Tomaz 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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4. Operações de loteamento – loteamento urbano – rede viária – alteração da 
pavimentação da Rua Casal dos Pinheiros e Beco das Acácias de calçada grossa 
para betuminoso – revogação de parte da deliberação de 19.outubro.2011 – 
Comissão de Administração da AUGI 47 da Lagoa de Albufeira  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

 

5. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 19/2002 – 
Almoinha – Sampainvest, Ld.ª   

     Deliberação: Não apreciado. 

 

 

 

6. Operações de loteamento – loteamento urbano – receção definitiva parcial – 
Almoinha – Sampainvest, Ld.ª 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

PESSOAL 

* Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Arqt.º João 
José Simões Raposo – emissão de parecer 

Deliberação: Deliberado, por unanimidade.  

 

 

 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1. 10.ª alteração ao orçamento e 10.ª alteração às grandes opções do plano 2012 
Deliberação: Não apreciado.  
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2. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do 
Concelho de Sesimbra – lote poente – 1.ª fase – Zambujal/Aiana – relatório final – 
aprovação – adjudicação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

3. Reformulação da rede de coletores na Avenida dos Aliados – Boa Água 1 – 
relatório final – aprovação – adjudicação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

4. Construção da EB1/JI de Sampaio – 2.ª situação – trabalhos a mais    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

5. Sistema da gestão da qualidade – revisão – aprovação    
Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente, e 
dos Vereadores Dr. José Polido, Dr.ª Cármen Cruz e Francisco Luís e com a 
abstenção do Dr. Américo Gegaloto.   

 

 

6. Transmissão de posição jurídica do Senhor Francisco Ferro para Herdeiros do 
contrato de ocupação/exploração de quiosque para venda de objetos de artesanato 
sita na Avenida 25 de Abril, em Sesimbra    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

7. Bibliotecas de praia e de jardim – verão´2012 – reforço de verbas – retificação de 
parte da deliberação de 02.maio.2012    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

8. Associação de Pais da EB1 de Sesimbra – apoio à frequência de ATL – alunos 
carenciados – subsídio eventual    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  

• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 30 de maio de 2012 (zona 1). 

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 31 de maio de 2012 e 08 de junho 

de 2012. 

 

INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  

• Balanço Social 2010-2011. 

 

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. 


