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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 17 MARÇO DE 2010 

 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a f alta do Vereador Senhor Eng.º 
Sérgio Manuel Nobre Marcelino, que não compareceu p or se encontrar em 
Lisboa, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil , a participar numa Acção de 
Formação sobre “Organização e Gestão da Segurança d e Edifícios”.   

 

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- Restauração do órgão do Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel – celebração 
de protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Confraria de Nossa Senhora do 
Cabo Espichel da Paróquia de Nossa Senhora da Consolação do Castelo de Sesimbra 
– minuta – aprovação   

  Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

2- Contratos por tempo determinado – sazonais – abertura de procedimentos concursais 
    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

3- Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra – rectificação – envio à 
Assembleia Municipal               
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, com declaração de voto do Vereador Dr. 
Américo Gegaloto.  
                   

 

 
 
EXPEDIENTE 

1. Ofício da IGAL-Inspecção Geral da Administração Local, a remeter cópia dos 
pareceres e do despacho emitidos sobre o inquérito ao Município de Sesimbra 
acerca do Processo n.º SP 151100-7/2001 – SOCIJOBA.  

 
 
2. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter aprovado, por 

unanimidade, na sua sessão ordinária realizada no dia 26 de Fevereiro do ano em 
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curso, o “Regulamento de Taxas e Cedências Relativas à Administração Urbanística 
e respectivos anexos”, com a alteração constante do mesmo 

 
  
3. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter aprovado, por 

unanimidade, na sua sessão ordinária realizada no dia 26 de Fevereiro do ano em 
curso, as alterações ao “Regulamento e à Tabela de Taxas” constantes do mesmo 
e, por maioria, em alternativa à proposta apresentada pelo Grupo Municipal do PS 
os pontos no mesmo referidos. 

 

4. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o texto dos 
seguintes documentos: “Voto de Pesar e de Solidariedade para com o Povo 
Madeirense”; “Saudação ao Dia Internacional da Mulher” e uma Moção subordinada 
ao título “Pela Defesa das Freguesias”, aprovados, por unanimidade, na sua sessão 
ordinária, realizada no dia 26 de Fevereiro do em curso.  

 
 
5. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 

unanimidade, na sua sessão ordinária realizada no dia 26 de Fevereiro último, 
autorizar este Município a integrar o Projecto “Mayors for Peace”, o qual visa 
negociações mundiais para a erradicação mundial de armas nucleares até 2020, 
conforme protocolo de Hiroshima-Nagasaki. 

 
 
6. Ofício Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter a Moção subordinada ao título 

“Pela Defesa das Freguesias”, aprovada, por unanimidade, na sua sessão ordinária 
de Fevereiro, realizada no dia 26.  

 
 
 
7. Ofício da Associação Nacional de Municípios Portugueses a informar que o 

documento que contém as linhas gerais do PEC-Programa de Estabilidade e 
Crescimento se encontra disponibilizado no seu sítio. Aproveita a oportunidade 
para chamar a atenção ao capítulo referente à Administração Regional e Local no 
que respeita à adopção da regra de endividamento líquido nulo para os Municípios, 
com excepções para situação de emergência ou de financiamento de projectos 
com participação de fundos comunitários, em termos a definir. 

 
 
8. Ofício também da Associação Nacional de Municípios Portugueses a informar que, 

como foi do conhecimento do Senhor Presidente teve lugar no dia 9 do corrente, a 
cerimónia de assinatura do Memorando de Entendimento entre o Governo e a 
ANMP, destinado à promoção da execução dos investimentos de iniciativa 
municipal no âmbito do QREN, o qual enquadra uma Lista de Iniciativas para 
agilizar e acelerar a execução dos Programas Operacionais, documentos que se 
encontram no seu sítio da internet. 

 
 
9. Ofício da Assembleia Distrital de Setúbal a enviar o teor da Saudação subordinada 

ao tema “Centenário da Proclamação do Dia Internacional da Mulher”, aprovada, 
por unanimidade, na sua reunião realizada no dia 01 de Março do corrente. 

 
 

10. E-mail da Senhora D. Teresa Almeida a informar ter iniciado as funções de 
Presidente da CCDRLVT-Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional 
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de Lisboa e Vale do Tejo, e bem assim, a dar conhecimento da identificação da 
Vice-Presidente, Senhora Professora Dr.ª Paula Santana (Áreas do Ambiente e do 
Ordenamento do Território) e da Senhora Dr.ª Vanda Cristina Nunes (Área 
Administrativa/Financeira e Autarquias Locais).   

 
 

11. Ofício da Assembleia Municipal de Almada a remeter, a informação n.º 3 do 1.º ano 
do mandato, que resume as suas deliberações aprovadas, na sessão plenária de 
Fevereiro e o texto completo de algumas deliberações. 

 
 

12. Ofício da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Sesimbra a informar ter 
assumido a sua Presidência a Técnica Dr.ª Marta Costa, desde 22 de Fevereiro 
último, e ter sido nomeada como Secretária a Técnica Cristina Nunes, 
representante deste Município.  

 
 

13. E-mail da Comissão Representativa dos Utentes dos Serviços Públicos de Saúde 
na Quinta do Conde a remeter o texto da moção por si aprovada, em 13 do 
corrente, na qual exigem o recomeço imediato das obras no centro de saúde 
daquela freguesia por considerarem inaceitável que já tenham passados 5 meses 
após falência do empreiteiro da empreitada da obra sem que a mesma tenha sido 
entregue ao 2.º concorrente do concurso público. Informam depois que marcaram  
uma nova concentração para o dia 10 de Abril, ás 10, 30 horas, junto ás obras do 
futuro Centro de Saúde. 

 
 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Legalização de construção de moradia, telheiro, anexo e muro em AUGI – Rua 
Flora da Mata, lote 25 – AUGI 7 – Lagoa de Albufeira – Maria Odete Leitão  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

2. Legalização de construção de moradia, churrasqueira e muro em AUGI – Rua 
Alves Redol, lote 85 H – AUGI 43 – Casal do Sapo – Raul Ferreira   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 
 

3. Quinta do Conde – destaques  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade 
 

 
 
 
 

4. Pedido de comparticipação nos encargos das obras de urbanização da Quinta do 
Conde 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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5. Destaque – Alfarim – Nuno Coelho  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

6. Destaque – Azoia – Jerónimo Marcelino – indeferimento   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 
 

7. Destaque – Zambujal de Cima – Judite Gaspar – indeferimento   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

8. Operações de loteamento – loteamento urbano – novo licenciamento – Venda Nova 
– Maria Silva Leite 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

9. Plano de pormenor da AUGI 2 – obras de urbanização – rede viária e sinalização – 
autorização provisória – AUGI 2 – Lagoa de Albufeira – Comissão de Administração 
da AUGI 2  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 

10. Constituição de compropriedade – emissão de parecer favorável – Alfarim – Raul 
Marcelino   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
 

11. Processo de obras n.º 220/84 – pedido de levantamento parcial do ónus de 
inalienabilidade – Boa Água 1, lote 421 – Vítor Antunes   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

12. Cedência do lote 5 F da AUGI 40 A das Courelas da Brava, à Câmara Municipal 
como pagamento dos custos de reconversão – Carlos Nunes   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade 
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13. Cedência do lote 139 G da AUGI 42 do Casal do Sapo, à Câmara Municipal como 
pagamento dos custos de reconversão – Domingas Gama   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
 
 
 
 
PESSOAL 
 
● Contratos por tempo determinado – sazonais – abertura de procedimentos 

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

de Setembro. 
 
 
 
 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
 
1. Construção do Jardim de Infância do Pinhal do General – relatório final - 

adjudicação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                 

 
 
 
 
 
2. Construção da EB1/JI de Sampaio – planta de estaleiro – aprovação               

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
                   

 
 
 
 
3. Construção da EB1/JI de Sampaio – plano de segurança e saúde – aprovação               

Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente, da 
Vice-Presidente e dos Vereadores Dr. José Polido, Dr.ª Cármen Cruz e Francisco 
Luís e com o voto contra do Vereador Dr. Américo Gegaloto, que produziu 
declaração de voto. 

                   
 
 
 
  
4. Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra – rectificação – envio à 

Assembleia Municipal               
Deliberação: Assunto apreciado ao abrigo do art. 83.º da Lei n.º  169/99, de 18 
de Setembro.  
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5. Juntas de Freguesia do Concelho – delegação de competências – ratificação dos 

actos caducados e renovação e inclusão de novas  delegações mediante  
celebração de protocolos – envio à Assembleia Municipal              
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, com declaração de voto do Vereador Dr. 
Américo Gegaloto.           

 
 
 
 
 
6. Juntas de Freguesia do Concelho – apoio financeiro – celebração de protocolos – 

minutas – aprovação                 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, com declaração de voto do Vereador Dr. 
Américo Gegaloto. 

         
 
 
 
                      
7. Permuta do lote 2004-A do Conde 2 pelo lote 654-A do Conde 1 – Adília Guerreiro  
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   

 
 
 
 
 

8. Feiras e Zonas Fixas de Venda Ambulante no Concelho – fixação dos locais 
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
          
                 
                        
         
  
9. Toponímia – caminho público em Azoia “Pêro Gordo” – reconhecimento e 

respectivo traçado 
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
                 
 
 

10. Prolongamento do traçado da Rua Pardal Monteiro na Aiana de Cima e respectiva 
classificação toponímica  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.      

                       
 
 
 
 

11. Doação da parcela de terreno com a área de 350m2 correspondente a caminho de 
características rurais na Aldeia do Meco para integração no domínio público 
municipal – Cristalina Cristão e Outros – aceitação     

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
          
   
 



17.03.2010 

 7 

  
 

12. Agrupamento de Escolas da Boa Água – Conselho Geral Transitório – 
representantes da Câmara – designação    

      Deliberação: Deliberado, por unanimidade, designar a Vice-Presidente, o Chefe de 
Divisão de Educação, o Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde. A 
Vice-Presidente será substituída, nas faltas e impedimentos, pela Técnica Sofia 
Dias.     

 
 
 
 

13. Cafetaria do Castelo – rendas em atraso – pagamento em prestações – 
agravamento – dispensa    

      Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente, da 
Vice-Presidente, do Vereador Dr. José Polido, do Vereador Dr. Américo Gegaloto e 
do Vereador Francisco Luís e com o voto contra da Vereadora Dr.ª Cármen Cruz, 
que produziu declaração de voto.                 

 
 
 
 
 

14. Parque Municipal de Campismo Forte do Cavalo – acampamento da Juventude 
União Adventista Portuguesa               
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, com base na legislação em vigor 
conceder um apoio para a realização do acampamento/actividades a atribuição de 
um desconto de 50% em relação ao preço fixado na tabela de preços. O 
acampamento realizar-se-á de 1 a 4 de Abril.    

                   
                
 
 
 

15. Rede de Bibliotecas Escolares da EB1 N.º 2 da Quinta do Conde – candidatura – 
ratificação  

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade, ratificar o despacho da Vice-Presidente 
que apresentou a candidatura em causa.                        

 
 
 
 
 

16. Bioeventos 2010 – Comboio da Biodiversidade – candidatura da Arrábida a 
Património Mundial da UNESCO – subsídio eventual – ratificação  

      Deliberação: Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 
Presidente que aprovou a concessão do subsídio eventual do valor de2.000 € à 
Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, destinado à 
realização do evento “Viagem no Comboio da Biodiversidade”, Viagem de 
Autocarro entre Lisboa e Setúbal com paragem de visita à Serra da Arrábida com o 
objectivo de apoiar a candidatura da Arrábida a Património Mundial da UNESCO.                         
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17. Associação de Pais e Encarregados da EB1 N.º 3 da Quinta do Conde – apoio à 
frequência de ATL – subsídio eventual – alteração de parte da deliberação de 
07/01/10 

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                        
 
 
 
 
 

18. Acompanhamento de refeições – ano 2010 – alteração da deliberação de 20/01/10 
no que respeita à atribuição do subsídio de Associação de Pais da EB1 N.º 2 da 
Boa Água para Agrupamento de Escolas da Boa Água 

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                       
 
 
 
 
 

19. Estabelecimentos escolares do Concelho – VI Mostra de Teatro Escolar – subsídios  
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                        
 
 
 
 
 

20. Projecto Municipal de Combate à Obesidade “Mexe-te” – normas – aprovação   
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                       
 
 
 
 
 

21. Carnaval 2010 – desfile – cancelamento – estabelecimentos de educação e de 
ensino – baterias de grupo/escola de samba e Tripa Associação – alteração de 
parte da deliberação de 20/01/10 e à deliberação de 08/02/10 

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                       
 
 
 
  
 

22. Grupo Desportivo de Sesimbra – exploração do parque de estacionamento no 
Largo da Cruz em Sesimbra – cedência – autorização 

      Deliberação: Deliberado, por unanimidade, autorizar a exploração de 1 de Junho a 
30 de Setembro.                        

 
 
 
 
 

23. Planos de Desenvolvimento Desportivo 2009/2010 – contratação de técnicos com 
formação certificada – subsídios  

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                       
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24. Núcleo Cicloturista de Sesimbra – XXV Encontro Internacional de Cicloturismo – 
subsídio eventual 

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                        
 
 
 
 
 

25. Liga dos Amigos de Sesimbra – projecto “Vivência Sesimbrense” – subsídio 
eventual 

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                       
 
 
 
 
 

26. União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde – aquisição de equipamento de 
som – subsídio eventual  

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                       
 
 
 
 
 

27. Clube de Lutas do Bastos – Campeonato Nacional Individual de Luta Greco-
Romana e Luta Feminina – subsídio eventual 

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                       
 
 
 

REUNIÕES ORDINÁRIAS DE ABRIL E MAIO  

Por proposta do Senhor Presidente a Câmara deliberou, por unanimidade, alterar as 

suas reuniões ordinárias dos meses de Abril e Maio, a realizar na Sala Polivalente da 

Biblioteca Municipal, como a seguir se indica: 

 

                               ABRIL  

1.ª Reunião Ordinária – dia 14 (quarta-feira) – 14, 30 horas  

2.ª Reunião Ordinária – dia 28 (quarta-feira) – 10, 00 horas 

   

                               MAIO 

1.ª Reunião Ordinária – dia 12 (quarta-feira) – 10, 00 horas  

2.ª Reunião Ordinária – dia 26 (quarta-feira) – 10, 00 horas 
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INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 8 a 11 de Março de 2010 (zona I); 

de 17 de Fevereiro de 2010 (zona II); de 09 de Março de 2010 (zona III).      
 
        
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Contas intercalares referentes ao ano 2008, da AUGI 1 da Lagoa de Albufeira. 
• Contas intercalares referentes aos anos de 2007 e 2008, da AUGI 23 da Lagoa de 

Albufeira. 
• Informação técnica do Gabinete de Planeamento Estratégico, acerca das 

transferências de verbas para a Câmara Municipal de Sesimbra, incluídas na 
Proposta de Orçamento de Estado para 2010, que se encontra actualmente a ser 
apreciada na Assembleia da República. 

• E-mail da Agência de Energia e Ambiente da Arrábida a informar que, o Projecto 
“Rede de Promoção da Eficiência no Consumo da Energia Eléctrica” promovido pela 
Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo, foi distinguido 
com o Galardão Rede Climática Prata, na categoria Autoridade Nacional, entregue no 
dia 20 de Fevereiro de 2010, em Viana do Castelo.   

      
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE PELOUROS DE ACÇÃO SO CIAL E 
EDUCAÇÃO  
• Relatório Preliminar sobre o Estudo de Caracterização Sócio-Demográfica da 

população residente na freguesia da Quinta do Conde. 
• Relatório intercalar do estudo de diagnóstico da população imigrante residente no 

concelho de Sesimbra. 
• Informação técnica sobre a actualização de dados – Escolas da Rede Pública do 

Concelho de Sesimbra”, relativamente ao ano lectivo 2009/2010. 
 
 
 
INFORMAÇÕES DA VEREADORA DO PELOURO DA HABITAÇÃO 
• Relação da dívida da inquilina municipal Maria Benicia Malhado Capítulo respeitante 

ao fogo sito no Zambujal, lote H – 1.º esq.º. 
• Relação da dívida do inquilino municipal Ricardo Miguel Silva Abreu respeitante ao 

fogo sito no Zambujal, lote E – r/c dt.º. 
• Relação da dívida do inquilino Fernando Abreu Pascoal respeitante ao fogo sito na 

Almoinha, Edifício 1, Corpo A, 3.º esq.º.   
• Relação da dívida do inquilino Carlos Augusto Grabulho Sampaio respeitante ao fogo 

sito no Zambujal, lote D, 1.º esq.º. 
 
 
 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.  
 


