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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 20 JULHO DE 2011 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta da Vice-Presidente Dr.ª 
Felícia Maria Cavaleiro da Costa, que não compareceu por se encontrar de 
férias. 

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. Viabilidade de localização para construção de equipamento integrado de apoio a 
idosos e pessoas dependentes – informação prévia – parecer favorável – Aiana de 
Cima – Herdeiros de António Pina       

 Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         
  

 
2. Taxas e cedências relativas à administração urbanística – regulamento – resultado 

da discussão pública – envio à Assembleia Municipal 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         
 
 

3. Contratação de empréstimo a longo prazo até ao 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 –  envio à Assembleia Municipal 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         

 
 
4. Contratação de empréstimo a longo prazo até ao 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 – 
alteração da deliberação de 6 de Julho de 2011 no que respeita à composição do 
júri 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         
 

 
5. Recuperação do Edifício Aníbal Esmeriz/Sede Museus – apresentação de caução 

– prorrogação do prazo –  ratificação      
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         

        
 
6. Jornadas Medievais 2011 – valor dos ingressos –  aceitação      

 Deliberação:             
 Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         
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7. Concessão de construção e de exploração do complexo funerário e forno 
crematório do cemitério municipal de Sesimbra da Quinta do Conde – reposição do 
equilibrio financeiro      
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         

 
 
8. Cedência e utilização de viaturas municipais de transportes – normas – aprovação      

 Deliberação: Não foi apreciado.      
 
     

9. Instalação de quiosque e vigilância – cais da praia do ouro em Sesimbra – 
celebração de protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Sesimbra e 
a Associação Comercial de Operadores Marítimos e Turísticos de Sesimbra – 
minuta – aprovação      
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         

   
 

10. Implementação do POOC Sintra-Sado – Expropriação de parcelas de terreno 
necessárias à concretização da requalificação da praia do Moinho de Baixo – 
rectificação da deliberação de Câmara de 20 de Abril de 2011      
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         

 
 

EXPEDIENTE 

1. Ofício do Tribunal de Contas a informar que, de acordo com o seu despacho 
proferido em sessão diária de visto de 29 de Junho de 2011, decidiu cancelar o 
processo de fiscalização prévia, titulado por n.º 1832/10, enviado por esta Câmara 
Municipal para contratação de um empréstimo de longo prazo no montante de um 
milhão e setecentos e catorze mil euros.   
 
 

2. Fax da Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, SA a comunicar que o 
seu Conselho de Administração, em reunião realizada no dia 30 de Junho findo, 
deliberou, ao abrigo da legislação em vigor, aprovar as normas de utilização do cais 
de acostagem na Praia do Ouro, em Sesimbra, instalado por esta Câmara 
Municipal.  
Comunica ainda que pelo mesmo Conselho de Administração foi autorizada a 
instalação no cais em causa de uma placa com a indicação “Proibido Mergulhar”e 
bem assim um painel informativo com respectivas normas de utilização. 
Aproveita a oportunidade para solicitar a recolocação dos bancos propriedade da 
APSS, à limpeza do pontão e a colocação no lado sul do cais, uma placa com a 
velocidade máxima permitida (três nós), comprimento e calado máximo das 
embarcações a acostar.   

 
 

3. Ofício da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde a enviar o texto da 
recomendação aprovada, por unanimidade, na sua reunião ordinária, realizada no 
dia 30 do mês findo, sobre o “Passeio Pedonal para a Estação Ferroviária de 
Coina”, cujo texto anexa. 

 
 
4. Ofício da Assembleia Municipal de Almada a enviar a Informação n.º 05/X-2.º 

(2010-2011), que resume as deliberações por si aprovadas, na sua Sessão Plenária 
de Junho, realizada nos dias 16 e 17, e bem assim o texto completo de algumas 
deliberações aprovadas, as quais poderão ser consultadas no seu sítio da internet. 
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5. Ofício da Assembleia Municipal do Seixal a enviar cópia da tomada de posição por 
si aprovada na sua 3.ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 04 do corrente, 
sobre o “Programa do Governo PSD/CDS – Discurso Novo, Velha Receita”. 

 
 

            
REQUERIMENTOS E PROCESSOS   
 
1. Obras novas – construção de condomínio de 9 moradias – arquitectura – Rua da 

Fonte – Fétais – António Júlio Baêta Ferreira, Eng.ª e Construção Civil, Ld.ª 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         

                   
 
 
 
2. Legalização de construção de moradia, anexo e muro na AUGI 3 da Lagoa de  

Albufeira – Rua da Cabaça, lote 194 – licenciamento – Laura Gomes de Matos 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         

             
 
 
 
3. Legalização de construção de moradia, anexo (churrasqueira) e muro na AUGI 7 da 

Lagoa de  Albufeira – Rua de Macau, lote 10 – licenciamento – Mariano Guerreiro 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         

             
 
 
 
4. Legalização de construção de moradia, anexo (churrasqueira) e muro na AUGI 7 da 

Lagoa de  Albufeira – Rua de Macau, lote 11 – licenciamento – Mariano Guerreiro 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         

             
 
 
 
5. Destaque – Fétais – António da Silva 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         
                        
 
 
 
6. Operações de loteamento – loteamento urbano – recepção provisória – Lagoa de 

Albufeira – Pajodal, Ld.ª 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         

             
 
 
 
7. Constituição de compropriedade – emissão de parecer favorável – Murtório-Maçã  – 

Maria Helena Procópio e Outros 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                  
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8. Constituição de compropriedade – emissão de parecer favorável – Pocinho-Maçã – 

Maria Helena Procópio e Outros 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                   
 
 
 
 
9. Constituição de compropriedade – emissão de parecer favorável – Aiana de Cima – 

Maria Vírgínia Pereira 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                  
             
 
 
 
   

 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS   
 
1. 9.ª alteração ao orçamento e 8.ª às grandes opções do plano 2011 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.          
 
                    
             
 
 
2. Recuperação do Edifício Aníbal Esmeriz/Sede Museus – apresentação de caução – 

prorrogação do prazo – não aceitação – ratificação      
Deliberação: Assunto apreciado ao abrigo do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro 

                 
             
 
 
 
3. Recuperação da Casa do Bispo em Sesimbra – minuta do contrato – alteração da 

deliberação de 08.Junho.2011 – ratificação         
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.          

 
                  
   
 
        
4. Requalificação Urbana do Núcleo Antigo de Sesimbra – reconversão urbanística – 

zona central – novo mapa de trabalhos – aprovação – ratificação      
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.          

        
 
 
 
 
5. Construção de Edifício Polivalente (matadouro) – realojamento, acolhimento e 

veterinário municipal – recepção definitiva       
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                     
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6. Plano de Pormenor da Zona Norte da Mata de Sesimbra – submissão a discussão 

pública       
     Deliberação: Não foi apreciado.            
 
 
 
 
 
7. Atribuição de 39 Fogos para Venda em Regime de CDH´S de Promoção Privada na 

Cotovia – 1.ª fase – concurso – definição de critérios de selecção – aprovação          
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                      
   
 
                  
 
 
8. Cedência e utilização de viaturas municipais de transportes – normas – aprovação           

Deliberação: Assunto apreciado ao abrigo do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro 

          
                 
 
 
 
9. Centro Funerário do Cemitério Municipal de Sesimbra na Quinta do Conde – tabela 

de preços – normas de funcionamento – aprovação        
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                      
       
 
 
 
 

10. Prémio Científico Sesimbra – regulamento – revogação da deliberação de 
23.Julho.2008 – normas – aprovação       

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                      
        
 

 
 
 

11. Planos Desenvolvimento Desportivo – normas de apoio – aprovação – alteração da 
deliberação anteriormente tomada       

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                      
 
 
 
 
 
12. ZimbraMel´2011 – XIII Feira do Mel da Península de Setúbal – normas de 

participação e funcionamento – aprovação – Associação dos Apicultores da 
Península de Setúbal – subsídio eventual       

     Deliberação: Não foi apreciado. 
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13. Criação e Manutenção de um Grupo de Bombeiros Permanente – celebração de 

protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Real Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra – minuta – aprovação – atribuição de 
subsídios destinados a diversas áreas        

     Deliberação:  Aprovado, por unanimidade.                                
      
 
 
 
 

14. Plano de Mobilidade e Transportes Intermunicipal da Área de Influência da TTT 
(margem sul) – apoio técnico e financeiro pelo IMTT – celebração de acordo de 
colaboração entre a Câmara Municipal de Sesimbra e o Instituto de Mobilidade e 
dos Transportes  Terrestres, IP – minuta – aprovação      

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                                  
 

 
 
 
 

15. Instalação de Sistema Semafórico ao KM23+200 na EN 378 – celebração de 
protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Estradas de Portugal – minuta 
– aprovação       

     Deliberação: Não foi apreciado. 
 
 
 
 

16. Instalação de quiosque e vigilância – cais da praia do ouro em Sesimbra – 
celebração de protocolo de colaboração  entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a 
Associação Comercial de Operadores Marítimos e Turísticos de Sesimbra – minuta 
– aprovação        
Deliberação: Assunto apreciado ao abrigo do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro 

 
 
 
 

17. Apoio a famílias em situação de carência no período férias de verão –  aquisição de 
produtos alimentares para doação de cabazes pela Câmara Municipal – Centro 
Comunitário da Quinta do Conde – fornecimento de refeições – subsídio eventual 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                                  
 
 
 
 

18. Atribuição de distinções e condecorações municipais – Associação Cultural e 
Desportiva da Cotovia – campeã nacional de juvenis de atletismo dos 300 metros – 
Jéssica Viegas  – Medalhão de Mérito Municipal Grau Prata 

     Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade. 
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19. Auxílios Económicos do 1.º Ciclo do Ensino Básico – ano lectivo 2010/2011 – livros 
e material escolar – subsídio – Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde – 
Escola Básica da Quinta do Conde – inclusão do aluno Rodrigo Carvalho Marques 
Serra – alteração da deliberação de 19.Janeiro.2011  

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                                  
            
 
 
 
 

20. Planos de Desenvolvimento Desportivo 2009/2010 – contratação de técnicos com 
formação certificada – inclusão da Escolinha de Futebol António Pica Associação – 
subsídio – alteração da deliberação de 22.Setembro.2010 

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                                  
           
 
 
 
 

21. Escola Secundária de Sampaio – participação no campeonato do mundo de 
desporto escolar – subsídio eventual 

   Deliberação:  Aprovado, por unanimidade. 
            
 
 
 
 

22. Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde – organização dos 24.º jogos 
desportivos escolares – fornecimento de refeições – subsídio eventual   

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.           
             
 
        
             
 

23. Cercizimbra – construção de lar residencial na Quinta do Conde – subsídio    
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         
             
 
 
 
 

24. Associação de Futebol de Setúbal – torneio de futebol de praia sub 15 – praia do 
ouro – subsídio eventual    

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.          
             
 
 
 
 

25. Grupo Recreativo Escola de Samba Bota no Rego – reparação de instrumentos 
musicais – subsídio eventual    

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.          
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INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 06 de Julho de 2011 (zona 1); 04 

de Julho de 2011 (zona 3); de 05 de Julho de 2011 (zona 5). 
 

 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 
• Pagamentos efectuados através do fundo de maneio, durante o 2.º trimestre de 

2011. 
 
 


