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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 26 MAIO DE 2010 

 

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-  AUGI’S – reconversão como operação de loteamento – Comissão de Vistorias ao 
abrigo do art. 22.º da Lei n.º 91/95 – designação de membros – revogação da 
deliberação de 08/04/98 – ratificação   

  Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
2- Associação “Música – Educação e Cultura” – Orquestra de Lisboa/Academia Superior 

de Orquestra – deliberação de 19/02/92 – protocolo celebrado com a Câmara 
Municipal de Sesimbra – denúncia ao abrigo da cláusula 2.ª – envio à Assembleia 
Municipal 

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
   
3- Doação de terreno e execução de obras exteriores – Quinta da Várzea – Quinta do 

Conde – Knickmeier, Ld.ª – aceitação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter os 5 documentos aprovados, 
na sua sessão ordinária do mês de Abril, levada a efeito no passado dia 23 de Abril, 
subordinados aos seguintes temas: “Os valores do 25 de Abril e do 1.º de Maio”, 
“PEC para quem???”, “Despedimento Colectivo na AMARSUL”, “Em defesa do 
serviço público” e “Levantamento/Mapeamento das construções em 
abandono/prédios devolutos na freguesia da Quinta do Conde”. 

 
 
 
2. E-mail da Associação Nacional Municípios Portugueses a remeter o texto da moção 

aprovada, por unanimidade, pela Assembleia Municipal de Vila do Bispo na sua 
sessão extraordinária, realizada no dia 27 de Abril do ano em curso, sobre a 
discussão pública do “Regulamento do Plano de Ordenamento do Parque Natural 
do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina – Instituto da Conservação da Natureza e 
da Biodiversidade. 
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3. Ofício da SIMARSUL-Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da 
Península de Setúbal, SA a remeter, de acordo com os procedimentos entre si e a 
Associação de Municípios da Região de Setúbal, informação da sua actividade no 
que respeita aos resultados analíticos do último trimestre.  

 
 
 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Legalização de construções (moradia, garagem, piscina, churrasqueira e muro) em 
AUGI – Rua Rainha Santa Isabel, lote C 39 – AUGI 18 – Lagoa de Albufeira – 
revogação da deliberação de 21/08/2009 – Glória Santos 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

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

3. Reconversão urbanística das áreas urbanas de génese ilegal – Pinhal do General – 
AUGI 18 – reconversão por iniciativa municipal (com o apoio da administração 
conjunta) – pedido de certidão – não aplicabilidade do Decreto-Lei n.º 555/99, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/01  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

4. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 09/05 – 
rectificação da deliberação de 20/02/2008 no que respeita à área de cedência para 
o domínio público municipal – Lagoa de Albufeira – Ondatur, Ld.ª  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
      
 

5. Operações de loteamento – AUGI 36 – Lagoa de Albufeira – admissão liminar  
tendo em vista a realização da vistoria prevista no art. 22.º da Lei n.º 91/95, de 2 de 
Setembro 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

6. Constituição de compropriedade – emissão de parecer desfavorável – Zambujal de 
Baixo – Maria Júlia dos Santos e Lucrécia Rego 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
 
 
PESSOAL 
 
● Contrato de prestação de serviços – consultadoria no âmbito da educação – Sr.ª Dr.ª 

Mafalda Maldonado              
 Deliberação: Aprovado, por unanimidade.       
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● Contrato de prestação de serviços – gabinete de inserção profissional  – Sr.ª Dr.ª   
Maria do Carmo Marquês 
 Deliberação: Aprovado, por unanimidade.      

             
 
 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
 
1. Saneamento da freguesia do Castelo – sistema em baixa – 1.º grupo da rede de 

colectores – Caixas/Alfarim/Meco/Torrões – 2.ª fase Caixas sub-fase Caixas – plano 
de segurança e saúde – aprovação – ratificação              

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                 
 
 
 
2. Construção da escola EB n.º 3 da Quinta do Conde – recepção definitiva 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                 
           
 
 
3. Movimentos em trânsito nas reconciliações do ano de 2004 ao ano de 2007 – 

regularização   
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
                       
               
 
4. Doação de terreno e execução de obras exteriores – Quinta da Várzea – Quinta do 

Conde – Knickmeier, Ld.ª – aceitação   
     Deliberação: Assunto apreciado ao abrigo do art. 83.º da Lei n.º  169/99, de 18 

de Setembro. 
 
 
 
5. Sistema de gestão da qualidade – relatório de avaliação e revisão – aprovação             

Deliberação: Aprovado, por unanimidade.            
 
 
 
 

6. Opções participadas para 2011 – procedimento e calendarização – aprovação             
Deliberação: Não apreciado. 
 
   
 

7. Mandato Administrativo do Município de Sesimbra a favor da Área Metropolitana de 
Lisboa – aprovação             
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.             
 
 
 

8. Relatório de observância do cumprimento do direito do estatuto da oposição – 
aprovação  – envio à Assembleia Municipal             
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.            
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9. Feira do livro de Sesimbra – normas de instalação e funcionamento –  aprovação            
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Início penúltima 6.ª feira do mês de Junho 
Encerramento segundo domingo da Agosto. Realizar-se-á na Praça da Califórnia.   
 
 
 

10. Programa de Apoio a Associações Promotoras de Actividades de Âmbito Social na 
Área do Município – minuta – aprovação                  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 
           

11. Projecto bibliotecas de praia Verão 2010 –  aprovação             
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Locais existentes: Praia do Ouro, Moinho 
de Baixo, Lagoa de Albufeira, Parque de Campismo Forte do Cavalo e Parque da 
Vila na Quinta do Conde. Envolve 40 jovens. Realização de 01 de Julho a 31 de 
Agosto. 

      
 
            

12. Férias Jovem 2010 – 19.ª edição – programa –  aprovação             
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Projecto Brincar Sesimbra – programa 
completo (actividades e almoço) – 90€; só actividades – 40 €; Destinado a crianças 
dos 8 aos 12 anos está uniformemente distribuído pelas 3 freguesias, com 6 núcleos 
de 40 crianças cada, nomeadamente 2 em Sesimbra, 1 em Alfarim, 1 em Santiago e 
2 na Quinta do Conde.  

        
 
 

13. Associação “Música – Educação e Cultura” – Orquestra de Lisboa/Academia 
Superior de Orquestra – deliberação de 19/02/92 – protocolo celebrado com a 
Câmara Municipal de Sesimbra – rescisão ao abrigo da cláusula 2.ª – envio à 
Assembleia Municipal             
Deliberação: Assunto apreciado ao abrigo do art. 83.º da Lei n.º  169/99, de 18 
de Setembro 

 
 
 

14. Grupo Desportivo de Sesimbra – utilização do complexo desportivo, piscina e sala 
de desporto – subsídio mensal – celebração de protocolo entre a Câmara Municipal 
de Sesimbra e o Grupo Desportivo de Sesimbra – minuta – aprovação  
Deliberação: Não apreciado.  

           
 
 

15. Reabilitação da cozinha e da casa de banho – candidatura no âmbito do RMARH – 
subsídio – Laura Farinha                
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

              
 
 

16. Clube Naval de Sesimbra  – isenção de IMI – emissão parecer               
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável.   
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17. Centro Paroquial Bem Estar Social do Castelo – protocolo celebrado com a Câmara 
Municipal de Sesimbra – refeições – subsídio – rectificação da deliberação de 
11/11/09 no que respeita à correcção do código orçamental 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade  

 
 
 

18. Casa do Povo de Sesimbra – protocolo celebrado com a Câmara Municipal de 
Sesimbra – refeições – subsídio – rectificação da deliberação de 11/11/09 no que À 
correcção do código orçamental.  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

19. Planos de desenvolvimento desportivo 2009/2010 – contratação de técnicos com 
formação certificada –  subsídios  – rectificação da deliberação de 17/03/10               
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

           
 
 

20. Planos de desenvolvimento desportivo 2009/2010 – contratação de técnicos com 
formação certificada – subsídios eventuais 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

        
 
 

21. UNICEF – apoio às crianças vítimas do sismo no Haiti – subsídio eventual 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   

        
 
 

22. Grupo Desportivo de Sesimbra – acção de formação de treino de jovens – 
participação de técnico – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   

        
 
 

23. Surf Clube de Sesimbra – aquisição de contentor/estrutura para realização de 
campeonatos – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 
 

24. Grupo Desportivo União da Azoia – campeonato nacional absoluto de orientação 
pedestre – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   

 
 
 

25. Grupo Desportivo e Cultural do Conde 2 – comemorações do 31.º aniversário – 
prova de cicloturismo – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   

 
 
 

26. Reuniões do mês de Junho – alteração das datas  
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, alterar as datas das reuniões ordinárias 
do mês de Junho de 02 para 09 de Junho e de 16 para 23 de Junho, à mesma hora 
(10 horas) e no mesmo local (Sala Polivalente da Biblioteca Municipal). 
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INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 22 e 29 de Abril de 2010.    
  
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE, POR IMPEDIMENTO DO 
PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 17 de Maio de 2010 (zona II); de 17 

a 18 de Maio de 2010 (zona III) e de 12 de Maio de 2010. 
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE, PELOURO DAS BIBLIOT ECAS 
MUNICIPAIS 
• Relatório final acerca da “II Noite Mistério na Biblioteca Municipal de Sesimbra”. 
 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DA PROTECÇÃO CIV IL 
• Acerca da prestação de contas – relatório financeiro da Real Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra de acordo com a cláusula 6.ª do protocolo 
aprovado por esta Câmara realizada no dia 7 de Fevereiro de 2008.  

 
 
 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.  
 
 


