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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 07 SETEMBRO DE 2011 

 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta da Vice-Presidente 
Senhora Dr.ª Felícia Maria Cavaleiro da Costa e da Vereadora Senhora Dr.ª 
Cármen Dolores Mártires Marcelino Cruz, que não compareceram por se 
encontrarem de férias. 

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- Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração da deliberação de 
22.Outubro.08 – AUGI 44 do Casal do Sapo – Comissão de Administração da AUGI 
44   

   Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
  
                        
 
EXPEDIENTE 

1. Ofício do Tribunal de Contas a informar ter sido visado o processo, relativo ao 
“Contrato de Mútuo Hipotecário destinado à Construção de Habitações a Custos 
Controlados”.  
 
 

2. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que, na sua sessão 
extraordinária realizada no dia 29 de Julho de 2011, procedeu à tomada de posse 
do “Conselho Municipal de Segurança.”  
 
 

3. Ofício do Grupo Recreativo Escola de Samba Corvo de Prata, sedeado na Quinta 
do Conde, a dar conhecimento da sua existência. 

 
 
 
 

 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Operações de loteamento – loteamento urbano – autorização de licenciamento – 
Santana – Santa Marta Caupers, Ld.ª 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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2. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 09/00 – 
subdivisão do lote 9 – Sampaio – António Marques  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

3. Operações de loteamento – loteamento urbano – recepção provisória, com 
excepção da rede de águas (cuja recepção foi homologada em 22.Março.06), e dos 
espaços verdes – AUGI 4 da Lagoa de Albufeira – Comissão de Administração da 
AUGI 4  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

4. Operações de loteamento – loteamento urbano – recepção definitiva – Rua Padre 
João Honório Ferreira – Sesimbra – Zenipron, Ld.ª 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração da deliberação de 
22.Outubro.08 – AUGI 43 do Casal do Sapo – Comissão de Administração da AUGI 
43 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
6. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração da deliberação de 

19.Novembro.08 – AUGI 40 das Courelas da Brava – Comissão de Administração 
da AUGI 40 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 
 
7. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração da deliberação de 

19.Novembro.08 – AUGI 40 A das Courelas da Brava – Comissão de Administração 
da AUGI 40 A 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 

 
8. Operações de loteamento – loteamento urbano – autorização provisória para o 

início das obras de urbanização – rede de águas, rede de esgotos, rede viária, 
arruamentos e rede de telecomunicações – AUGI 32 da Lagoa de Albufeira – 
Comissão de Administração da AUGI 32 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
9. Operações de loteamento – loteamento urbano – autorização provisória para o 

início das obras de urbanização – rede de águas, rede de esgotos, rede viária e 
rede de infraestruturas e telecomunicações – AUGI 34 da Lagoa de Albufeira – 
Comissão de Administração da AUGI 34 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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10. Vistorias – obras de conservação em edificações existentes – edifício sito na Quinta 
do Conde 3 na Rua da Esperança, lote 3189, 1.º dt.º – Hilária Pinheiro 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
    
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS   
 
1. 12.ª alteração ao orçamento e 11.ª às grandes opções do plano 2011 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.       
                 
 
       
2. Recuperação da Fortaleza de Santiago – categoria dos alvarás exigidos – 

esclarecimento – entrega de propostas – prorrogação do prazo – ratificação        
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

               
 
 
3. Recuperação da Casa do Bispo em Sesimbra – plano de segurança e saúde – 

aprovação – coordenador de segurança – nomeação – ratificação          
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

               
 
         
4. Construção de novo canil/gatil municipal e posto veterinário no concelho de 

Sesimbra – libertação da caução prestada pelo empreiteiro – ratificação          
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
           
5. Construção da Escola EB1/JI de Sampaio – fiscalização da obra – alteração da 

composição – comunicação prévia a enviar à Autoridade para as Condições do 
Trabalho – actualização – ratificação          
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

           
 
 
6. Recursos hídricos, gestão do litoral, risco costeiro e utilização de áreas balneares – 

celebração de protocolo de colaboração e respectiva adenda entre a Câmara 
Muncipal de Sesimbra e a Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, IP – 
minuta – aprovação      
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

           
 
   
7. Toponímia – caminho público de características rurais sito na Rua do Sobreiro nas 

Caixas – reconhecimento         
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
           
 
8. Toponímia – caminho público de características rurais sito no Zambujal –  

reconhecimento          
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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9. Toponímia – caminho público sito na Rua Hernâni Cidade na Venda Nova – 

reconhecimento e aceitação da área de 1786 m2 ocupada pelos caminhos que 
integram o artigo 45.º da Secção M        

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

10. Programa de Apoio a Associações Promotoras de Actividades de âmbito social na 
área do município – revogação de parte da deliberação de 26.Maio.10            
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

    
11. Projecto Sempre a Mexer para não Envelhecer – gerontomotricidade/logote-

rapia/danças de salão/ateliers de artes e oficinas – mensalidades – alteração de 
parte da deliberação de 11.Outubro.06         
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

          
 

12. Reabilitação e beneficiação do interior da habitação sita na Quinta do Conde na 
Rua Maria Matos, lote 2102 – candidatura no âmbito do RMARH – subsídio – Alina 
Juliana       

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
        
 
 

13. Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa Água – Paróquia da Quinta do Conde 
– subsídio eventual       

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
        

 
 

14. Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora D´El Carmen – subsídio eventual        
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.    
      

 
 

 
      1.ª reunião do mês de Outubro – alteração da data  

Deliberação: Por proposta do Senhor Presidente, foi deliberado, por unanimidade, 
alterar a data da primeira reunião ordinária do mês de Outubro de 05 para 06 
(quinta-feira), à mesma hora (9,30 horas) e no mesmo local (Sala Polivalente da 
Biblioteca Municipal). 
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INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE (POR MOTIVO DE FÉRIAS 
DO PRESIDENTE)  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 26 de Agosto de 2011; de 26 de 

Agosto de 2011 (zona 1); de 26 de Agosto de 2011 (zona 3) e de 26 de Agosto de 
2011 (zona 5). 

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 16 e 25 de Agosto de 2011. 
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – OUTRAS (POR MOTIVO DE FÉRIAS DO 
PRESIDENTE)  
• Acta da reunião da Assembleia de 31 de Julho, em que foi aprovada a Divisão de 

Coisa Comum, da Comissão de Administração da AUGI 4 da Lagoa de Albufeira. 
• Contas intercalares, referentes ao ano de 2010, da Comissão de Administração da 

AUGI 40 A das Courelas da Brava. 
• Contas intercalares, referentes ao ano de 2010, da Comissão de Administração da 

AUGI 6 da Lagoa de Albufeira. 
• Contas intercalares, referentes aos anos de 2009 e 2010, da Comissão de 

Administração da AUGI 9 da Lagoa de Albufeira. 
 
 
INFORMAÇÃO DA VICE-PRESIDENTE – PELOURO DA EDUCAÇÃO    
• Relatório da Associação EPIS-Empresários Pela Inclusão Social 2010/2011. 
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOURO DO DESPORTO (POR 
MOTIVO DE FÉRIAS DO VEREADOR)   
• Relatório Geral da XX edição das Férias Jovem´2011 – Brincar Sesimbra – Núcleo 

de Sesimbra 1 e 2. 
• Relatório Geral da XX edição das Férias Jovem´2011 – Brincar Sesimbra – Quinta do 

Conde. 
 
 
INFORMAÇÕES – VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
• Análise sobre evolução do endividamento municipal de Janeiro a Junho de 2011 

comparativamente com o período homólogo do ano anterior. 
 

 
  PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 

  Interveio o Senhor José Anselmo, da Liga dos Amigos da Quinta do Conde, para dar 
conta que, apesar de se verificar falta de algum equipamento, a obra relativa à 
construção da sua creche já se encontra concluída. Aproveitou a oportunidade para 
informar que, logo que obtenha o alvará de utilização, será levada a efeito a sua 
inauguração à qual faz muito gosto a presença do Executivo.    
 


