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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2013 

ORDEM DO DIA 

ASSUNTOS APRECIADOS AO ABRIGO DO N.º 2 DO ART. 50.º DA LEI N.º 75/2013, 
DE 12 DE SETEMBRO 

 
 

1. 19.ª alteração ao orçamento e 18.ª alteração às grandes opções do plano – plano 
plurianual investimentos e atividades mais relevantes, documentos previsionais do 
ano 2013   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
2. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do 

Concelho de Sesimbra – Lote Poente 1.ª fase Zambujal/Aiana – prorrogação do 
prazo – 1ª. Modificação objetiva do contrato    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

EXPEDIENTE 

1. Ofício do Gabinete de Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado do Ambiente 
a enviar cópia da prorrogação da validade da declaração de impacto ambiental do 
projeto “Empreendimento Turístico da Mata de Sesimbra – Sul”. 
 
 

2. Ofício do Gabinete de Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado do Ambiente 
a enviar cópia da Prorrogação da Validade da Declaração de Impacto Ambiental de 
impacto ambiental do projeto “Aldeamento Turístico Vale do Meco”. 
 
 

3. Ofício da Associação Nacional de Municípios Portugueses a informar que estão 
abertas as inscrições, até ao dia 13 de novembro, para o seu XXI Congresso, sob o 
lema “Mais Governo Local, Melhor Portugal”, que se realiza no próximo dia 23, no 
Centro Nacional de Exposições, em Santarém. 
 
 

4. Ofício da AMARSUL, SA a informar que a tarifa a praticar a partir de 01 de janeiro 
de 2014 será de 24,67€/Tonelada, para a atividade de resíduos urbanos 
depositados em aterro. 
 
 

5. Email do Secretariado da Ordem dos Médicos de Setúbal a enviar o relatório sobre 
“Serviços de Urgência”, que anexa. 
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6. Ofício da Associação de Municípios do Municípios Portugueses a informar que 
estão abertas as inscrições, até ao dia 13 de novembro, para o seu XXI Congresso, 
sob o lema “Mais Governo Local, Melhor Portugal”, que se realiza no próximo dia 
23, no Centro Nacional de Exposições, em Santarém. 
 
 

7. Ofício da Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição – 
Padroeira de Alfarim a convidar o Executivo a estar presente na procissão que se 
realiza no dia 26 de dezembro, pelas 15 horas. 

 
 
 

 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

                                      
1. Destaque – Rua da Cotovia – Cotovia – Maria Manuel Rodrigues e Maria Alexandra 

Ceia    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

2. AUGI 59 da Lagoa de Albufeira – Loteamento de Iniciativa Municipal com o Apoio 
da Administração Conjunta – autorização de licenciamento e obras de urbanização 
– aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

3. AUGI 61 da Lagoa de Albufeira – Loteamento de Iniciativa Municipal com o Apoio 
da Administração Conjunta – autorização de licenciamento e obras de urbanização 
– aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

4. AUGI 62 da Lagoa de Albufeira – Loteamento de Iniciativa Municipal com o Apoio 
da Administração Conjunta – autorização de licenciamento e obras de urbanização 
– aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. AUGI 70 da Lagoa de Albufeira – Loteamento de Iniciativa Municipal com o Apoio 
da Administração Conjunta – autorização de licenciamento e obras de urbanização 
– aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

6. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 03/93 – 
lote 68 – Quinta de Santo António – Maçã – Luís Filipe Carvalho   
Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 

7. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 02/83 – 
lote 357 – Quintinha – Rui Raimundo   
Deliberação: Não apreciado. 
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8. Operações de loteamento – loteamento urbano – retificação da planta síntese e 

anexos 1 e 2 – AUGI 54 do Alto das Vinhas – Comissão de Administração da AUGI 
54  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

9. Operações de loteamento – loteamento urbano – aditamento ao alvará n.º 01/12 – 
alteração – correção ao 1.º aditamento e substituição dos anexos 1 e 2 – correção 
das áreas dos lotes 8 e 12 – Lagoa de Albufeira – Rui Ferreira Silva e Outros   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

 
PESSOAL 
                                      
1. Contratação de pessoal não docente – envio à Assembleia Municipal 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

2. Contrato de prestação de serviço em regime de avença – renovação – Rui António 
de Oliveira Dias Pereira – emissão de parecer        
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

3. Contrato de prestação de serviço em regime de avença – renovação – Vanda 
Cristina Baêta Dias Pinto – emissão de parecer         
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. Construção da Escola EB1/JI de Sampaio – conclusão – trabalhos a mais – 

trabalhos a menos – suspensão da execução de trabalhos – aprovação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
2. Saneamento da Freguesia do Castelo – sistema em baixa – 1.º grupo de redes de 

coletores Caixas/ALfarim/Meco/Torrões – 3.ª fase Meco/Torrões – vistoria – 
libertação de caução – aprovação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
3. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do 

concelho de Sesimbra – Lagoa de Albufeira – 2.ª fase – prorrogação do prazo – 3.ª 
modificação objetiva do contrato – ratificação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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4. Bairro Infante D. Henrique – loteamento municipal – 1.ª fase – 58 fogos – auto n.º 

25 – revisão de preços provisória – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

5. Construção de 26 fogos a custos controlados para venda na Charneca da Cotovia – 
receção definitiva   
Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 
 

6. Delegação de competências da Câmara no Presidente  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

7. Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) – fixação da taxa a aplicar em 2013, a cobrar 
em 2014 – envio à Assembleia Municipal  
Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senhor 
Presidente, da Vice-Presidente e dos Vereadores Dr. José Polido, Eng.º Sérgio 
Marcelino e  Francisco Luís, que produziu declaração de voto, e com os votos 
contra do Vereador Dr. Américo Gegaloto e da Vereadora Dr.ª Cláudia Mata, 
que produziram declaração de voto.   
 
 
 

8. Lançamento de derrama sobre a Coleta do IRC de 2013, a cobrar no ano de 2104 – 
envio à Assembleia Municipal   
Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senhor 
Presidente, da Vice-Presidente e dos Vereadores Dr. José Polido, Eng.º Sérgio 
Marcelino e  Francisco Luís  e com os votos contra do Vereador Dr. Américo 
Gegaloto e da Vereadora Dr.ª Cláudia Mata, que produziram declaração de 
voto.   
 
 
 

9. Empréstimo no âmbito do Banco Europeu de Investimento até ao montante de 
1.001.365,10€, a efetuar através do IFDR destinado ao Saneamento da Freguesia 
do Castelo – contrato de financiamento – ratificação – envio à Assembleia Municipal  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

10. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos disponíveis – 
cabimentos efetuados no período compreendido entre 01 e 15 de setembro de 2013 
– aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

11. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos disponíveis – 
cabimentos efetuados no período compreendido entre 16 e 29 de setembro de 2013 
– aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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12. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos disponíveis – 
cabimentos efetuados no período compreendido entre 01 e 15 de setembro de 2013 
– ratificação (Vereador) – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 

13. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos disponíveis – 
cabimentos efetuados no período compreendido entre 16 e 29 de setembro de 2013 
– ratificação (Vereador) – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

14. Constituição de fundos maneio – aprovação    
Deliberação: Não apreciado.  
 
 
 
 

15. Associação de Municípios da Região de Setúbal – Assembleia Intermunicipal –  
representantes – designação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

16. Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal – representantes – 
designação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

17. Reuniões Camarárias – deliberações – numeração     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

18. Doação da parcela de terreno sito lugar denominado Pinhal de Aiana – Aiana – 
Casa Mesquita – aceitação – contrato de doação – minuta – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

19. Uso e implantação do prédio sito no Pinhal do Cabedal – protocolo celebrado entre 
a Câmara Municipal de Sesimbra e a Cooperativa de Campismo do Cabedal, CRL – 
alteração de parte da deliberação de 20.março.2013 – cláusula 7.ª – pedidos de 
legalização – prorrogação – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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20. Manutenção de Espaços Verdes e Limpeza Urbana – protocolo celebrado entre a 
Câmara Municipal de Sesimbra e a Liga dos Amigos da Lagoa de Albufeira – 
alteração de parte da deliberação de 05.março.2008 – alínea c) da Cláusula e 
inclusão das AUGI 4, 6 e 14 – aprovação   
Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 
 

21. Toponímia – atribuição de designação toponímica ao Parque de Merendas que 
confronta a norte com a Rua Santa Maria do Castelo – Parque de Merendas João 
David   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

22. Toponímia – aquisição e colocação de placas toponímicas em Alfarim, Almoinha, 
Azoia, Pinheirinhos, Zambujal de Cima e Zambujal de Baixo – reunião de 
04.abril.2012 – protocolo de delegação de competências – transferência de verba 
para a Junta de Freguesia do Castelo    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

23. Toponímia – aquisição e colocação de placas toponímicas em Sampaio – Rua 
Conde Ferreira – reunião de 16.maio.2012 – protocolo de delegação de 
competências – transferência de verba para a Junta de Freguesia do Castelo    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

24. Centenário do Nascimento de Álvaro Cunhal – utilização do lote 1.040 da Conde 2 
(a nascente da EBI da Quinta do Conde), propriedade da Câmara Municipal – 
construção de um mural – aprovação     
Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senhor 
Presidente, da Vice-Presidente e dos Vereadores Dr. José Polido, Eng.º Sérgio 
Marcelino, Dr. Américo Gegaloto e da Vereadora Dr.ª Cláudia Mata e com a 
abstenção do Vereador Francisco Luís, que produziu declaração de voto.   

 
 
 

25. Projeto “Sempre a Mexer para Não Envelhecer” – cedência de espaço – celebração 
de protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra e o Clube Sesimbrense – 
minuta – aprovação      
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 

26. Festas em Honra de Nossa Senhora do Cabo Espichel’2013 – Comissão de Festas 
– subsídio eventual       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

27. Grupo Desportivo União da Azoia – reparação de viatura – subsídio eventual       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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INFORMAÇÕES DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental: de 24 a 28 de outubro de 2013; de 15 

e 30 de outubro de 2013 (zona 1) e de 28 de outubro (zona 2). 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental: de 24 de outubro de 2013. 
 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Despacho n.º 17/2013 do Presidente de retificação do seu despacho n.º 04/2013, de 

22 de outubro relativo à atribuição de pelouros e delegação de competências na 
Vereadora Dr.ª Felícia Maria Cavaleiro da Costa, onde se lê: “Aprovar projectos, 
programas de concurso, cadernos de encargos e a adjudicação de empreitadas e 
aquisição de bens e serviços até ao limite de 25.000€, excluindo a aprovação de 
projectos” deve ler-se “Aprovar programas de concurso, cadernos de encargos e a 
adjudicação de empreitadas e aquisição de bens e serviços até ao limite de 
25.000€”. 

• Parecer n.º 18.125, de 25 de outubro de 2013 do Departamento de Gestão e 
Recursos Humanos respeitante ao aumento de duração de trabalho e remuneração 
de trabalho extraordinário. 

• Relatório das ações de educação ambiental´2013 no âmbito do Programa Bandeira 
Azul da Europa.  

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

durante o mês de Setembro. 
 
 
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.  
 
 


