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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 23 JUNHO 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- 7.ª alteração ao orçamento e 6.ª às grandes opções do plano 2010 
  Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

2- Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, devendo o mesmo ser enviado à Assembleia     
Municipal para conhecimento. 
 
 

3- Contratação de nadadores salvadores destinados às praias da Foz e do Moinho de         
Baixo             
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, proceder à contratação de 5 nadadores 
salvadores destinados a assegurar a vigilância das praias da Costa Norte, 
nomeadamente Bicas e Foz, de 1 de Julho a 30 de Setembro. A satisfação do encargo 
ficará sujeita a aprovação de futura alteração orçamental.  
 
 
      

4- Venda de artigo promocional “Mascote” da empresa de turismo Aquarama nos Postos de   
Turismo Municipais – autorização             
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, autorizar a venda da mascote da empresa 
AQUARAMA nos postos de atendimento turístico do concelho pelo preço de 5€, em 
regime de consignação, sendo que, e por sugestão da própria empresa, do valor 
estipulado, 25% reverterá a favor da autarquia.          
 
 
 

5- Associação dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra – grupo de prevenção e 
intervenção – fornecimento de refeições no refeitório municipal – autorização 

   Deliberação: Aprovado, por unanimidade, conceder, a título de apoio, no refeitório 
Municipal, o fornecimento de almoços aos elementos do grupo de 1.ª intervenção, dos 
Bombeiros Voluntários de Sesimbra, nos períodos de: 01 de Julho a 30 de Setembro – 
17 elementos e de 01 de Outubro a 15 de Outubro – 7 elementos – o que perfaz o total 
de 1.292 refeições, no valor de 4.909,60€.   
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EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a agradecer a disponibilidade 
manifestada em todo o processo da “7.ª Edição da Assembleia Municipal de 
Jovens”. 

 
 

2. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
unanimidade, na sua sessão ordinária realizada no dia 17 do corrente, emitir 
parecer favorável à “Abertura de procedimentos concursais para recrutamento 
para 8 assistentes técnicos e 3 técnicos de informática. 
 

3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
maioria, na sua sessão ordinária realizada no dia 17 do corrente, aprovar a 
“Rectificação ao Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de Sesimbra, incluindo 
na mesma o desenho 002A que por lapso não foi anexado na deliberação por si 
tomada a 29 de Março. 

 

4. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
unanimidade, na sua ordinária realizada no dia 17 do corrente, autorizar a “Saída 
do Município da Associação Música – Educação Cultura”. 

 

5. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o texto das 
propostas aprovadas na “7.ª Edição da Assembleia Municipal de Jovens”, as 
quais propõe que sejam incluídas no Orçamento para 2011. 

 

6. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o texto da moção por si 
aprovada, na sua sessão ordinária realizada no dia 17 de Junho, sobre a “Crise 
que se vive em Portugal, na Europa e no Mundo”.     
 
 

7. Ofício da Associação Nacional de Municípios Portugueses dando conta ter 
formulado os seus pareceres, relativamente aos projectos de diploma, cujo 
procedimento legislativo está em curso na Assembleia da República “Iniciativas 
Legislativas – regime da tutela administrativa, crime urbanístico e crimes da 
responsabilidade dos titulares de cargos políticos”, os quais se encontram 
disponíveis no seu sítio na Internet.  

 
 

8. E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses a informar que o seu 
Conselho Geral analisou a temática respeitante à “Transferência das autarquias 
para o Serviço Nacional de Saúde”, traduzida nos pareceres que aprovou e que 
anexam. 

 
 

9. E-mail também da Associação Nacional de Municípios Portugueses a remeter o 
texto das informações acerca dos reflexos do artigo 9.º (Recrutamento de 
Pessoal) e do artigo 14.º (Endividamento Líquido Nulo), ambos previstos na 
Proposta de Lei n.º 26/XI do Programa de Estabilidade e Crescimento nas 
finanças municipais. 
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10. E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses a informar que se 
encontra no seu sítio na net o texto do Decreto da Assembleia n.º 23/XI – Aprova 
um conjunto de medidas adicionais de consolidação orçamental que visam 
reforçar e acelerar a redução de défice excessivo e o controlo do crescimento da 
dívida pública previstos no Programa de Estabilidade e Crescimento.  

  
11. Ofício da Junta Metropolitana da Área Metropolitana de Lisboa a enviar cópia da 

deliberação por si tomada, na sua reunião ordinária de 7 de Junho de 2010, após 
comunicação pública de Sua Excelência o Primeiro Ministro da República 
Portuguesa durante o mês de Maio, onde anuncia o adiamento dos investimentos 
públicos que não estão adjudicados. 

 
 

12. Comunicação do Distrito Médico de Setúbal da Ordem dos Médicos dando 
conhecimento do texto da sua posição pública, aprovada no dia 11 do corrente, 
sobre “Urgências Pediátricas”. 

 
 

13. Ofício do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar o texto, 
no âmbito das suas Jornadas Parlamentares, das conclusões retiradas após a 
realização de diversas visitas e encontros com entidades do Distrito de Setúbal. 

 
 

14. Ofício dos Deputados do Partido Comunista Português ao Parlamento Europeu a 
enviar o texto da pergunta escrita formulada pela Deputada Dr.ª Ilda Figueiredo à 
Comissão Europeia sobre “Apoio à concretização de parques infantis adaptado 
para crianças com necessidades especiais de mobilidade ou outras”. 

 
 

15. E-mail da Direcção da Cooperativa do Cabedal a informar que no dia 9 do 
corrente o Tribunal de Sesimbra constituiu aquele parque em regime de 
propriedade horizontal. 

 
 
 
 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Legalização de construções (moradia, telheiro e muro) em AUGI – Rua da LIALA, 
lote 26 – AUGI 3 – Lagoa de Albufeira – Damião Guardião 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

2. Legalização de construções (moradia unifamiliar, anexos e muros) em AUGI – Rua 
Vale de S. Miguel, lote 3 – AUGI 14 – Lagoa de Albufeira – Guiomar Almeida 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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3. Legalização de construções (moradia, anexo e muro) em AUGI – Rua D. Dinis/Rua 
Praia Nova, lote A 70 – AUGI 8 – Lagoa de Albufeira – José Vaz 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

4. Legalização de construções (moradia, garagem, churrasqueira e muro) em AUGI – 
Rua da Amizade, lote 250 – AUGI 12 – Lagoa de Albufeira – Liseta Lopes 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

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

6. Pedido de comparticipação nos encargos das obras de urbanização da Quinta do 
Conde 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

7. Destaque – Armoles – Venda Nova – João Bernardo 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 
 

8. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 07/98 – 
Charneca da Cotovia, lote 61 – Arlete Castanheira 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

9. Loteamento de iniciativa municipal – AUGI 42 – operações de loteamento e obras de 
urbanização – rectificação da deliberação de 23/07/08 – início das obras de 
urbanização – autorização provisória – Casal do Sapo – Comissão de Administração 
da AUGI 42 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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10. Plano de Pormenor de Reconversão da AUGI 1 – Lagoa de Albufeira – rede viária – 
alteração da pavimentação de parte dos arruamentos de calçada grossa para 
betuminoso – revogação de parte da deliberação de 20/01/10 – Comisão de 
Administração da AUGI 1   
Deliberação:  
 
 
 
 
 

11. Plano de Pormenor de Reconversão da AUGI 9 – Lagoa de Albufeira – rede viária – 
alteração da pavimentação dos arruamentos a nascente da Estrada do Casalão de 
calçada grossa para betuminoso – revogação de parte da deliberação de 06/05/09 – 
Comisão de Administração da AUGI 9   
Deliberação:  
 
 
 
 
 

12. Renúncia de hipoteca do lote 156 da Rua das Palmeiras – AUGI 6 – Lagoa de 
Albufeira – substituição de hipoteca por depósito em numerário – Maria do Rosário 
Fernandes 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
 
 

 
 
PESSOAL 

● Contratação de nadadores salvadores destinados às praias da Foz e do Moinho de   
Baixo             
Deliberação: Assunto apreciado ao abrigo do art. 83.º da Lei n.º  169/99, de 18 de 
Setembro .        
 
 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
 
1. 7.ª alteração ao orçamento e 6.ª ás grandes opções do plano 2010            

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

 
 
 
 
 
2. Construção da Escola EB1/JI do Zambujal – não adjudicação – revogação da decisão 

de contratação              
    Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente, da 

Vice-Presidente e dos Vereadores Dr. José Polido, Eng.º Sérgio Marcelino, da 
Vereadora Dr.ª Cármen Cruz, do Vereador Francisco Luís e com a abstenção do 
Vereador Dr. Américo Gegaloto, que produziu declaração de voto.  
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3. Saneamento da freguesia do Castelo – sistema em baixa 1.º grupo de redes de 
colectores – Caixas/Alfarim/Meco/Torrões – 2.ª fase Alfarim – correcção do valor dos 
trabalhos a menos              

     Deliberação: Não apreciado . 
 
 
 
 
 
4. Plano Estratégico do Turismo do Concelho de Sesimbra – versão final – aprovação 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
          
  
 
 
 
5. Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas – aprovação   

Deliberação: Apreciado ao abrigo do art. 83.º da Lei n.º 169/99,  de 18 de 
Setembro  

                       
         
 
 
 
6. Toponímia – atribuição de topónimo a um arruamento situado na Cotovia – Rua Vila 

Conceição   
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 
 
7. Serviços Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Sesimbra – cedência de 

exploração temporária de parques de estacionamento – Lagoa de Albufeira e 
Sesimbra – fxação do preço - autorização             
Deliberação: Aprovado, por unanimidade (cedência de exploração diária no período 
das 9 horas ás 18 horas, durante os meses de Junho, Julho, Agosto e primeira 
quinzena de Setembro do Parque de Estacionamento da Lagoa de Albufeira, da 
Avenida dos Náufragos (Hotel do Mar) e da Avenida da Liberdade (em frente à 
piscina do Grupo Desportivo de Sesimbra); Meio dia/1€ - dia inteiro/2€).           
 
 

 
 
 
8. Venda de artigo promocional “Mascote” da empresa de turismo Aquarama nos Postos 

de Turismo Municipais – autorização             
Deliberação: Assunto apreciado ao abrigo do art. 83.º da Lei n.º  169/99, de 18 de 
Setembro .           
 
 
 
 
 

9. Atribuição de distinções e condecorações municipais – campeões regionais de hóquei 
em patins – juniores e iniciados – época 2009/2010 – medalhão da Vila de Sesimbra 
– clube, dirigentes, equipa técnica e atletas do Grupo Desportivo de Sesimbra             
Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade, atribuir o medalhão 
da Vila. 
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10. Planos de desenvolvimento desportivo 2009/2010 – contratação de técnicos com 
formação certificada – subsídios eventuais 
Deliberação: Não apreciado .  
 
 
 
 
 

11. Grupo Recreativo Escola de Samba Bota no Rego – 3.º concurso literário “A Força 
das Palavras” – subsídio eventual             
Deliberação: Não apreciado .             
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 2 de Junho de 2010; de 8 a 14 de 

Junho de 2010 (zona I); de 7 a 16 de Junho de 2010 (zona II); de 16 de Junho de 2010 
(zona III) e de 7 a 9 de Junho de 2010 (zona V). 

 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Relatório semestral de Abril de 2010 da Comissão de Acompanhamento das 

Explorações de Inertes da Mata de Sesimbra.     
• Comissão de Administração da AUGI 40A das Courelas da Brava – contas intercalares 

referentes ao ano de 2008. 
• Comissão de Administração da AUGI 4 da Lagoa de Albufeira – contas intercalares 

referentes aos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009. 
 
 
INFORMAÇÕES DA VEREADORA DO PELOURO DA HABITAÇÃO 
• Relação da dívida da inquilina municipal da habitação sita na Rua João XXIII, 714 G – 

2.º esq.º, na Quinta do Conde, Fátima Vigário. 
• Relação da dívida da inquilina municipal da habitação sita na Rua João XXIII, 714 F – 

2.º dt.º, na Quinta do Conde, Sónia Pereira. 
 
 

 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.  
 
 


