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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO 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. 18.ª alteração ao orçamento e 17.ª alteração ás grandes opções do plano’2013  

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

2. Férias Jovem – XXII Edição – Brincar Sesimbra’2013 – reforço do cabimento – 
retificção da deliberação de 22.maio.2013 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

3. Código de Exploração dos Parques e Zonas de Estacionamento Público da Vila de 
Sesimbra – tabela de tarifas – Anexo II – 2.ª alteração – estacionamento de curta 
para longa duração/dias úteis – residentes e 2.ª habitação – anexo III – 3.ª 
alteração – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, com declaração de voto d o Vereador 
Dr. Américo Gegaloto . 
 
 
 

4. Legalização de construção de moradia, anexo e muro na AUGI 15 da Lagoa de 
Albufeira – Rua Carlos Paião, lote 45 – José Pinto 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 
 
5. Alteração ao alvará n.º 111/99, de 03/03/2000, processo de obras n.º 70/95 

remetido em nome de BRIRIO-Construções e Venda a Retalho, Ld.ª, em execução 
espontânea de julgado, proferido no processo n.º 944/08.1BEALM 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, com declaração de voto d o Vereador 
Dr. Américo Gegaloto.  

 
 
 
6. Feira de Antiguidades, Artes e Artesanato – Vila de Sesimbra e Vila da Quinta do 

Conde – normas de funcionamento e de participação – revogação da deliberação 
de 17.fevereiro.2010 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
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EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o teor dos Votos de Pesar, 
pelo falecimento do Senhor Henrique Jorge da Mata Marcelino; da Senhora D. 
Maria Aurora Cruzeiro Álvaro e dos 6 Bombeiros durante o mês de agosto, por si 
aprovados no “Período de Antes da Ordem do Dia”, na sessão ordinária realizada 
no dia 04 de setembro. 
 
 

2. Email da Associação Nacional de Municípios Portugueses a enviar, na sequência 
do seu pedido de informação junto da ICP-ANACOM a respeito da problemática da 
transição para a Televisão Digital Terrestre (TDT), o texto da comunicação recebida 
da ANACOM, que faz o ponto de situação relativamente a tal processo de 
transição. 

 
 
3. Ofício da Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Geral, em substituição do seu 

Presidente, da Entidade Regional de Turismo de Lisboa e Vale do Tejo (ERT-LVT), 
a informar que, no ato eleitoral realizado no dia 12 de setembro de 2013, na Rua do 
Arsenal, n.º 23, em Lisboa, havia dado entrada uma única lista candidata, que foi 
admitida e atribuída a letra A, que anexa.    
 

 
4. Ofício da Autoridade Nacional de Proteção Civil a agradecer a disponibilização de 

um autocarro de passageiros, no dia 30 de agosto, destinado à rendição do 
GRUATA de Setúbal mobilizado pelo CNOS, para apoio aos incêndios florestais 
que lavraram no centro e norte do país.    

 
 
5. Ofício da Centro de Estudos Culturais e de Ação Social Raio de Luz a informar que 

no dia 22 de agosto de 2013, foram eleitos os novos órgãos sociais. 
Deliberação Genérica . 
 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
                                

1. Legalização de construção de moradia e muro na AUGI 3 da Lagoa de Albufeira – 
Rua da LIALA, lote projetado 27 – Inocêncio Cavaco    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

2. Quinta do Conde – Destaques  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

3. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 10/86 – 
subdivisão do lote 4 – Quintola da Maçã – José Alves da Graça  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
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4. Constituição de compropriedade – emissão de parecer favorável – Pinheirinhos – 

José Madureira   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
 
1. 18.ª alteração ao orçamento e 17.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, alterada e republicada pela Lei n.º 5- A/2002, de 11 de janeiro. 
 
 
 

2. Reformulação da rede de coletores da Avenida dos Aliados – Boa Água 1 – 
trabalhos a mais – trabalhos a menos – prorrogação do prazo – modificação 
objetiva do contrato   
Deliberação: Não apreciado . 
 
 
 

3. Construção da Escola EB1/JI de Sampaio – concelusão – trabalhos a menos (1.ª 
situação) – trabalhos a menos (2.ª situação) – trabalhos a mais – suspensão do 
prazo de execução – modificação objetiva do contrato   
Deliberação: Não apreciado . 
 
 
 

4. Central da Apostiça – aproveitamento de captações existentes – furo de captação 
RA8 – equipamento – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade  
 
 
 

5. Central da Apostiça – aproveitamento de captações existentes – furo de captação 
RA9 – equipamento – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade  
 
 
 

6. Contentores Molok – fornecimento de acessórios – aumento temporário de fundos 
disponíveis – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade  
 
 
 

7. Auditório Conde de Ferreira – espaço exterior – execução do painel em azulejo – 
aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade  
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8. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos disponíveis – 

cabimentos efetuados no período compreendido entre 01 e 31 de agosto de 2013 – 
ratificação (Vereador) – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

9. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos disponíveis – 
cabimentos efetuados no período compreendido entre 01 e 31 de agosto de 2013 –  
aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

10. Permuta do lote 540 da Conde 2 pela área de cedência do lote 824 da Boa Água 1 
– Júlio Alves Joaquim    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade  
 
 
 

11. Ensino Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico da rede pública – gestão de 
refeitórios – normas – alteração da deliberação de 26.setembro.2012 – anexo A – 
criação – aprovação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade  
 
 
 

12. Educação Pré-Escolar – componente de apoio à família – normas reguladoras e 
anexo – ano letivo 2013/2014 – revogação da deliberação de 17.dezembro.2012 – 
aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade 
 
 
 

13. Mercado Municipal da Quinta do Conde – cedência de ocupação – banca n.º 45 
destinada à venda de pescado – José Augusto Silva – revogação da deliberação de 
01.fevereiro.2012 – arrematação em hasta pública – abertura de novo procedimento  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. O novo procedimento (h asta 
pública) terá lugar no dia 07 de outubro de 2013, p elas 10,30 horas, na Sala 
Polivalente da Biblioteca Municipal, em Sesimbra. 
 
 
 

14. Sabores de Outuno – 8.ª Edição – normas de funcionamento e de  participação – 
ficha de inscrição – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Realizar-se-ão entre 0 9 e 17 de 
novembro de 2013  
 
 
 

15. ZimbraMel’2013 – XV Feira do Mel da Península de Setúbal – reforço de cabimento 
– retificação da deliberação de 03.julho.2013  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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16. Associação de Desenvolvimento da Quinta do Conde – subsídio mensal – 

atualização   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 

• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 21 de agosto a 09 de setembro 
de 2013 (zona 1, 3 e 5) e de 11 de setembro.  

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 29 de agosto de  2013.  
  • Constituição de prédio em regime de propriedade horizontal: proc. de obras n.º 

335/83 – lote 128 – Boa Água 3 – Leonardo João Silva Carvalho e Bárbara Maria 
Penderlico – Deferido, em 29.agosto.2013.  

 
 

INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Cisão/fusão das firmas CPCI-Companhia Portuguesa de Computadores, Informática 

e Sistemas, SA (adjudicatária do processo de “Aquisição de serviços de cópia, 
impressão, digitalização e fax) e Prológica-Sistemas Informáticos, SA, na firma ITEN 
Solutions-Sistemas de Informação, SA. 

 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DOS PELOUROS DA ADMINISTRAÇ ÃO E 
FINANÇAS E JUVENTUDE 
• Relação das despesas efetuadas pelos diversos serviços com o fundo de maneio 

durante o mês de agosto de 2013. 
• Situação Económica e Financeira Intercalar do Revisor Oficial de Contas – 30 de 

junho de 2013 – Lino Correia SROC Unipessoal, Ld.ª.  
• Fórum Municipal da Juventude – conclusões – relatório.  
 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DO AMBIENTE   
• ECO XXI’2013 – candidatura – resultados. 
 
 
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.  
 
 
 


