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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 06 JULHO DE 2011 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar as faltas dos Vereadores 
Senhores Eng.º Sérgio Manuel Nobre Marcelino e Francisco José Pereira Luís, 
que não compareceram, o primeiro por motivos pessoais e o segundo por se 
encontrar a participar numa acção de formação. 

 

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. Recuperação da Fortaleza de Santiago – Museu do Mar – 1.ª fase – abertura de 

concurso público – júri do concurso – nomeação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua primeira 
reunião da sessão ordinária de Junho realizada no dia 17, deliberado, por 
unanimidade, autorizar a contracção do financiamento por parte desta Câmara 
Municipal, através do Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP, 
destinado a garantir os meios financeiros necessários, à concretização/realização 
dos projectos/acções, que se integram na candidatura QREN-POVT-Saneamento 
da Freguesia do Castelo, até ao montante de 2.271.168 €. Mais deliberou autorizar 
a celebração do respectivo contrato de empréstimo nas condições no mesmo 
constantes.    
 
 

2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua 
primeira reunião da sessão ordinária de Junho realizada no dia 17, deliberado, por 
unanimidade, autorizar o Município, na qualidade de accionista, a votar 
favoravelmente na competente Assembleia Geral, a dissolução da empresa 
intermunicipal CDR-Cooperação e Desenvolvimento Regional, EIM, e a sua 
liquidação no prazo de 24 meses.    
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3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra ter, na sua primeira reunião da 

sessão ordinária de Junho, realizada no dia 17, deliberado, por unanimidade, 
autorizar o Município, na qualidade de associado da Associação de Municípios da 
Região de Setúbal, a votar favoravelmente, na competente Assembleia 
Intermunicipal dos Estatutos a extinção da empresa intermunicipal CDR-
Cooperação e Desenvolvimento Regional, EIM e a sua liquidação no prazo de 24 
meses. 

 
 
4. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua primeira 

reunião da sessão ordinária do mês de Junho, realizada no dia 17, deliberado, por 
unanimidade, aprovar o Plano de Pormenor de Reconversão da AUGI 9 da Lagoa 
de Albufeira.  

 
 

 
5. Ofício igualmente da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua 

primeira reunião da sessão ordinária do mês de Junho, realizada no dia 17, 
deliberado, por unanimidade, autorizar esta Câmara Municipal a delegar a 
competência para a Gestão, Conservação e Limpeza do Parque de Merendas do 
Castelo na Freguesia do Castelo (mediante a celebração de um aditamento ao 
protocolo já existente).  

 
 
6. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua segunda 

reunião da sessão ordinária do mês de Junho, levada a efeito no dia 21, deliberado, 
por unanimidade, a constituição das suas Comissões Permanentes e eleito, por 
escrutínio secreto, os seus Coordenadores, conforme constituição e coordenação 
no mesmo constante.  

 
 
7. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua 

primeira reunião da sessão ordinária do mês de Junho, realizada no dia 17, 
deliberado, por unanimidade, recomendar a esta Câmara Municipal que se 
considere as propostas aprovadas na 8.ª Edição da Assembleia Municipal de 
Jovens, que anexa, e que analise a sua eventual inclusão no Orçamento de 2012.                               

 
 
8. Ofício da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP a prestar a 

esta Câmara os devidos esclarecimentos acerca do ofício aquela enviado pela Real 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra acerca do 
Regulamento Geral de Acesso ao Transporte Não Urgente no âmbito do Serviço 
Nacional de Saúde.                                                                                                                        

 
             
 
  
REQUERIMENTOS E PROCESSOS   
 
1. Legalização de construção de moradia, anexo e muro da AUGI 2 da Lagoa de  

Albufeira – Avenida Gulbenkian, lote 99 – licenciamento – Jorge Marta 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.           
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2. Quinta do Conde - destaques 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.            
             
 
 
 
 
 
3. Vistorias – obras de conservação em edificações existentes – Rua da Paz, lotes  

3177 e 3178 da Conde 3 – inquilinos do Lar Cantinho da Esperança 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.           
             
 
 
 
4. DIVERSOS:        

a) Dispensa da prestação da caução para a boa execução das obras de 
urbanização e  adiantamento das taxas de urbanização – celebração de 
protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Comissão de 
Administração da AUGI 34 da Lagoa de Albufeira – minuta – aprovação 

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.          
 

 
 

 
 
 

b) Dispensa da prestação da caução para a boa execução das obras de 
urbanização e  adiantamento das taxas de urbanização – celebração de 
protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Comissão de 
Administração da AUGI 37 da Lagoa de Albufeira – minuta – aprovação 

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         
 

               
      

 
 
 

PESSOAL   
 
*  Procedimentos concursais para preenchimento de lugares por tempo determinado –  

– 1 assistente técnico e 8 assistentes operacionais (DECL/Educação)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade proceder á abertura dos procedimentos 
concursais para a constituição de relações jurídicas de emprego público 
determinado (12 meses) – a tais procedimentos poderão candidatar-se também 
indivíduos sem relação jurídica de emprego público ou com relação jurídica de 
emprego público por tempo determinado, sem prejuízo de poderem candidatar-se 
trabalhadores em situação de mobilidade especial ou com relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado, os quais terão precedência no 
recrutamento, nos termos da lei – a contratação do pessoal em causa destina-se a 
assegurar o funcionamento das duas novas unidades de educação pré-escolar no 
JI da Quinta do Conde, no próximo ano lectivo.      
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS   
 
1. Construção da Escola EB1/JI de Sampaio – atraso no cumprimento do plano de 

trabalhos revisto em Fevereiro/Abril/2011 – ratificação      
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

                 
             
 
 
 
 
2. Contratação de empréstimo a longo prazo no montante de 1 milhão de euros 

destinado a financiar as obras de urbanização da Ribeira do Marchante e 
pavimentação e infraestruturas da Estrada dos Murtinhais  na Lagoa de Albufeira – 
consultas –  aprovação        
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
                  
   
 
      
 
        
3. Contratação de empréstimo a longo prazo no montante de 1 milhão de euros 

destinado a financiar as obras de urbanização da Ribeira do Marchante e 
pavimentação e infraestruturas da Estrada dos Murtinhais  na Lagoa de Albufeira – 
análise de propostas e elaboração do relatório – nomeação de júri     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

        
 
 
 
 
 
4. Parque habitacional municipal – actualização de rendas – declaração de 

rendimentos – alteração do procedimento       
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade, tendo o Vereador Dr. Américo Gegaloto 

produzido declaração de voto – os arrendatários passam a declarar bienalmente os 
rendimentos do seu agregado familiar – no ano corrente as rendas para 2012 serão 
calculadas em função da do salário mínimo nacional, que este ano se fixou em 
2,1%.              

                 
 
 
 
 
 
5. Plano estratégico de desenvolvimento do turismo do concelho de Sesimbra – plano 

de acção 2011/2013 – aprovação         
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. O Vereador Dr. Américo Gegaloto 

produziu declaração de voto.            
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6. Projecto de Requalificação da Praia do Moinho de Baixo – obras de requalificação – 

infraestruturas – desafectação da área de 1.662,20 m2 para o domínio público 
municipal – protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Sesimbra e Maria 
Leonor Viana Mendes  –   minuta – aprovação       

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.            
 
 
 
 
 
 
7. Mercado Municipal da Quinta do Conde – arrematação em hasta pública de um 

lugar de venda de caça e salgados com o n.º 16 – adjudicação definitiva       
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade, adjudicar definitivamente a banca em 

causa à Senhora D. Inês Fernandes Correia Marcelino.            
 

 
 
 
 
 

8. Atribuição de distinções e condecorações municipais – Grupo Desportivo de 
Sesimbra – equipa de juvenis, iniciados e infantins – campeões regionais de hóquei 
em patins da Associação de Patinagem de Setúbal – clube, atletas, treinadores, 
dirigentes e equipa técnica – Medalhão da Vila de Sesimbra      

     Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade.  
 
 
 
 
 

9. Atribuição de distinções e condecorações municipais – Grupo Desportivo de 
Sesimbra – equipa feminina de juvenis de voleibol – campeã regional – clube, 
atletas, treinadores, dirigentes e equipa técnica – Medalhão da Vila de Sesimbra      

     Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade. 
        
 
 
 

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

Sesimbra – núcleo de badminton – campeonato regional de não seniores    
campeões regionais, individual e em pares – atletas – Medalhão da Vila de 
Sesimbra      

     Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade. 
          
 
 
 
 
 

11. Atribuição de distinções e condecorações municipais – Casa do Benfica da Quinta 
do Conde – campeonato nacional individual de luta livre olímpica – atletas – 
Medalha Grau Prata     

     Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade. 
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12. Associação de Pais da EB1/JI n.º 3 da Quinta do Conde – apoio à frequência de 
ATL – subsídio eventual – anulação da deliberação de 20 de Abril de 2011  

   Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

13. Santos Populares 2011 – ornamentação de ruas e realização de marchas – 
Comissão Organizadora da Feira Festa da Quinta do Conde – subsídios 

   Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
           
 
 
 
 
 

14. Clube Naval de Sesimbra – jangada “Sereia de Sesimbra” – reparação e 
manutenção da jangada – subsídio eventual 

   Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 22 de Junho; de 22 e 26 de Junho 

(zona 2); 24 e 27 de Junho de 2011 (zona 5) 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 09 e 22 de Junho de 2011.  
 

 

INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS   
• Parque de Campismo VALBOM ITL-Investimentos Turísticos, Ld.ª – alterações ao 

regulamento interno.  
• Relatório da auditoria de 2.º acompanhamento da APCER, realizada nos dias 28, 29 

e 30 de Junho último.  
 
 
 

 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.  
   


