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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 21 JULHO 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 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- Livro “Sesimbra a essência dos lugares” – fixação do preço de venda – aceitação   
           Deliberação: Aprovado, por unanimidade – fixação do preço do livro 35,00 €.  

 

 
 
EXPEDIENTE 

1. E-mail da Junta de Freguesia de Santiago a enviar o programa das Festas de 
Santiago 2010, que se realizarão entre 18 e 25 de Julho. 

             
 

2. Ofício da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde a enviar cópia das 
moções por si aprovadas na sessão ordinária realizada no dia 29 de Junho 
último, uma acerca da “Construção da Unidade de Saúde da Quinta do Conde” e 
a outra acerca do “Repúdio pelos Cortes nas Transferências do OGE de 2010”. 

  

3. Ofício do também da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde a remeter 
cópia dos votos de pesar por si aprovados, por unanimidade, na sua sessão 
ordinária realizada no dia 29 de Junho, sobre o “Falecimento do Escritor e 
Humanista José Saramago“.   

 
4. E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses a enviar cópia da 

informação publicada pela Inspecção-Geral da Administração Local, no seu site, 
sobre o “Aumento Indevido da Despesa do Estado causado pelo facto de 
algumas Autarquias terem contemplado alguns dos seus funcionários com 
prémios (monetários) de desempenho e promovido outros a título de alteração da 
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posição remuneratória por opção gestionária e outros a titulo de alteração 
obrigatória da posição remuneratória, sem que para isso estivessem a aplicar 
ainda o regime legal do SIADAP” e bem assim a enviar o texto do seu Secretário-
Geral sobre o assunto dirigido aquela Inspecção-Geral. 

 
 

5. Ofício da Associação de Municípios Portugueses da Região de Setúbal a enviar 
o documento subordinado ao tema “Investimento Público na Região de Setúbal é 
necessário ao Pais” elaborado pela Comissão Executiva do PEDEPES-Plano 
Estratégico para o Desenvolvimento da Península de Setúbal, reunida no dia 28 
de Junho de 2010, onde procede ao diagnóstico da situação actual e reafirma a 
defesa de uma estratégia integrada de investimento público que fomente o 
crescimento económico e o emprego com direitos, promovendo o território e a 
elevação das condições de vida. 
 
 

6. Ofício da Assembleia Municipal de Almada a enviar as decisões por si tomadas 
na sua Sessão Plenária de Junho, realizada nos passados dias 29 e 30 de 
Junho.     

 
 

7. Ofício da Assembleia Municipal de Seixal a enviar cópia das tomadas de posição 
por si aprovadas, na sua 3.ª Sessão Ordinária de 2010, realizada no dia 30 do 
mês findo.     
 
 

8. Fax do Agrupamento de Escolas da Boa Água a agradecer a colaboração 
prestada por ocasião da festa de encerramento do seu ano lectivo.      
 

 
9. E-mail do grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar o texto 

das perguntas dirigidas ao Governo, pela Deputada Paula Santos, sobre 
“Transferências das Autarquias Locais para o Serviço Nacional de Saúde”. 
 

 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

 
1. Legalização de construções em AUGI (moradia, garagem, anexo e muro) – Rua da 

Cabaça, lote 142 – AUGI 3 – Lagoa de Albufeira – António da Silva 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

2. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 05/00 no 
que respeita ao uso/destino do lote 3 – Lagoa de Albufeira – Comissão de 
Administração da AUGI 7 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

3. Operações de loteamento – loteamento urbano – rectificação da deliberação de 
03/08/05 no que respeita à área de cedência para o domínio público municipal – 
Lagoa de Albufeira – Comissão de Administração da AUGI 13 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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4. Operações de loteamento – loteamento urbano (proc. 21/01) – recepção provisória – 
Corredoura – Dulcemar, SA 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade (é reduzido o montante da caução em 
80%). 
 
 
 
 

5. Operações de loteamento – loteamento urbano (proc. 24/01) – recepção provisória – 
Corredoura – Dulcemar, SA 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade (é reduzido o montante da caução em 
80%).  
 
 
 
 

6. Operações de loteamento – loteamento urbano – recepção provisória parcial – 
Palames – Lisop, Ld.ª 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade (é reduzido o montante da caução em 
60%).  
 
 
 
 

7. Plano de Pormenor de Reconversão de Iniciativa Municipal da AUGI 1 e da AUGI 3  
– Lagoa de Albufeira – protocolo celebrado entre esta Câmara – reunião de 10/09/08 
– aditamento – adiantamento de taxas – Comissão de Administração da AUGI 1 e da 
AUGI 3  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 

 
 
PESSOAL 
 
● Abertura de procedimentos concursais 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
 
1. 8.ª alteração ao orçamento e 7.ª ás grandes opções do plano 2010            
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
2. Saneamento da freguesia do Castelo – sistema em baixa 1.º grupo de redes de 

colectores – Caixas/Alfarim/Meco/Torrões – 2.ª fase Alfarim  – recepção provisória             
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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3. Pavimentação e drenagem dos arruamentos da Carrasqueira – 2.ª fase – recepção 

definitiva              
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
4. Seguros – contrato de prestação de serviços – abertura de concurso público –

constituição do júri – aprovação 
Deliberação: Não apreciado tendo em conta que a apreciação do assunto é  
competência  do  Senhor Presidente (em si delegada pela Câmara). 

         
  
 
 
5. Contratação de empréstimo a longo prazo, até 3.385.000 € destinado a financiar 

investimentos municipais no âmbito do QREN na área da urbanização/outras 
actividades – análise de propostas e elaboração do relatório – substituição de um dos 
elementos do júri – ratificação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

  
6. Tarifa de resíduos sólidos urbanos – alteração da componente fixa – aprovação 

Deliberação: A ser apreciado na próxima reunião.     
         

 
 
 

7. Construção e exploração da protecção das encostas sobranceiras à EN 378 – 
ocupação de terrenos – celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de 
Sesimbra e a Estradas de Portugal, SA  – minuta – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

8. Cedência de instalações para funcionamento de sede social no empreendimento Mar 
da Califórnia – Sesimbra – celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de 
Sesimbra e a Liga dos Amigos de Sesimbra – minuta – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

      
 
     
 
 
 
9. Toponímia – alteração do traçado do caminho de Cantão CC3-2 nos Fornos – 

aprovação – Américo Carvalho e José Manuel Félix    
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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10. Mercado Municipal da Quinta do Conde – arrematação em hasta pública de um 

lugar de venda de peixe com o n.º 39    
       Deliberação: Aprovado, por unanimidade – hasta pública terá lugar no dia 16 de 

Agosto, pelas 10,30 horas na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal, em 
Sesimbra, base de licitação 5.000 €.    

 
 
 
 
11. Zimbra´Mel 2010 – XII Feira do Mel da Península de Setúbal – normas de 

participação e funcionamento – aprovação – Associação dos Apicultores da 
Península de Setúbal – subsídio eventual             
Deliberação: Aprovado, por unanimidade – terá lugar entre 20 a 22 de Agosto no 
Castelo de Sesimbra – preço de stand/150 €. 
 
 
 
 

12. Agrupamento Vertical de Escolas Michel Giacometti – aquisição de impressora para o 
Jardim de Infância da Quinta do Conde  – subsídio eventual             
Deliberação: Não apreciado.             
 
 
 
 

13. Cercizimbra – actividades no período de férias lectivas  – refeições – subsídio 
eventual             
Deliberação: Não apreciado.            
 
 
 
 

14. Festas em Honra de Nossa Senhora da Atalaia – Comissão de festas do Círio da 
Azoia  – subsídio eventual             
Deliberação: Aprovado, por unanimidade – realizar-se-ão entre 28 e 30 de Agosto.             
 
 
 
 

15. Alteração das datas das reuniões ordinárias do mês de Setembro 
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, alterar os dias das reuniões ordinárias do 
mês de Setembro de 1 e 15 para 8 e 22, na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal, 
pelas 10,00 horas.      
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 05 a 08 de Julho (zona I); 02 a 06 de 

Julho de 2010 (zona III); e de 08 de Julho de 2010 (zona V) e de 12 de Julho. 
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INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Relatório de Auditoria de 1.º Acompanhamento da APCER, realizada nem 24 e 25 de 

Junho findo. 
 
 
 
• INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE, PELOURO DAS BIBLIOT ECAS 

MUNICIPAIS 
• Resultado da candidatura à rede das Bibliotecas escolares da Escola Básica 1,2,3 da 

Boa Água, a qual foi contemplada com o financiamento de 10.000 € para fundo 
documental. 
 
 

 
• INFORMAÇÕES DA VEREADORA DO PELOURO DA HABITAÇÃO 
• Relação da dívida da inquilina municipal Sandra Isabel da Cruz Pereira Mendes – 

relativamente ao fogo sito em Sesimbra no Bairro Infante D. Henrique, n.º 10 – 1.ª 
fase. 

 
 
PERIODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO : 
 

* Interveio o Senhor Manuel Carvalho, Presidente da Comissão da A UGI 1 da 
Lagoa de Albufeira , para apresentar a sua opinião relativamente ao  Festival 
Super Bock-Super Rock, que teve lugar nos dias 16, 17 de Julho . Aproveitou a 
oportunidade para solicitar o apoio da Câmara Municipal na concretização das 
obras da AUGI 1, a qual se debate com o facto de alguns comproprietários não 
terem procedido ao pagamento das respectivas comparticipações. 

* Interveio de seguida o Senhor Ricardo Ferreira, Empresário da Lully Farma , 
nesta Vila, na Avenida 25 de Abril, para apresentar: o seu descontentamento 
no que respeita às obras levadas a cabo na Praia da Califórnia; algumas 
sugestões no que respeita à ligação comercial entre entidades públicas e 
privadas e bem assim sugestões para a promoção de Sesimbra dentro e fora 
do País.   

* Interveio o Senhor Alexandrino Oliveira  para se pronunciar e apresentar 
algumas sugestões para a realização de futuros eventos no local onde se 
realizou o festival Super Bock Super-Rock.           

 
 


