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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 04 AGOSTO DE 2010 

 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a f alta dos Vereadores Senhores Dr.ª 
Cármen Cruz, Dr. Américo Gegaloto e Francisco Luís,  que não compareceram por se 
encontrarem de férias. 

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- Procedimento concursal para dois postos de trabalho de assistente operacional (coveiro) 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 

 
 

2- Cedência dos lotes 25 A e 25 B da AUGI 40 A das Courelas da Brava à Câmara Municipal 
de Sesimbra como pagamento dos custos de reconversão – Herdeiros de António Xavier 
Lima 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 

 

 

ORDEM DO DIA 

 
EXPEDIENTE 

1. Ofício da Direcção-Geral das Autarquias Locais a informar que, nos termos dos 
artigos 13.º e 18.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho o Mapa XIX anexo ao 
Orçamento do Estado para 2010 foi alterado enviando um quadro com o montante 
total a transferir no corrente ano para esta autarquia e que nos termos e para os 
efeitos previstos no artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18 de Junho os 
cálculos dos limites de endividamento para o corrente ano encontram-se 
discriminados no relatório “Ficha do Município” através do SIIAL, para o perfil 
“Presidente da Câmara Municipal”. 

 
 
2. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter as moções aprovadas na sua 

sessão extraordinária, realizada no passado dia 30 de Julho, subordinadas aos temas 
“Unidade de Saúde da Quinta do Conde” e “Um POPNA com Pessoas”.  

 
 
3. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que na sua sessão 

extraordinária realizada no dia 30 de Julho, deliberou, por unanimidade, autorizar a 
contratação do empréstimo no valor 55.811,60€ junto do Instituto de Habitação e da 
Reabilitação Urbana destinado à reabilitação do edifício n.º 16 do Largo Almirante 
Gago Coutinho, em Sesimbra, bem como autorizar a oneração do imóvel como 
garantia do mesmo. 
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4. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que deliberou, por maioria, 
autorizar a contratação do empréstimo bancário até 1.714.000€ de longo prazo, ao 
Millenium BCP, na sua sessão extraordinária realizada no passado dia 30 de Julho, 
do corrente ano. 

 
 
5. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que na sua sessão 

extraordinária, realizada no passado dia 30 de Julho, deliberou, por maioria, autorizar 
a contratação do empréstimo bancário até ao montante de 3.385.000€ de longo 
prazo, ao Millenium BCP, conforme certidão anexa.  

 

6. E-mail da Junta Metropolitana de Lisboa da Área Metropolitana de Lisboa a enviar o 
texto das propostas por si aprovadas, na reunião ordinária, realizada no dia 15 de 
Julho findo. 
 

 
7. Ofício da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde a enviar o texto da Saudação 

subordinada ao tema “Movimento Associativo da Quinta do Conde” e bem assim o 
texto da Recomendação dirigida a esta Câmara Municipal acerca da “Instalação de 
Equipamentos facilitadores de trânsito (espelhos reflectores)”, documentos por si 
aprovados, na sessão ordinária, realizada no dia 29 de Junho do ano em curso. 
 

8. Ofício da Estradas de Portugal, SA – Gabinete de Relações Institucionais a confirmar 
que, no seguimento da reunião realizada no passado dia 29 de Abril do ano em curso 
com as autarquias de Palmela, Sesimbra e Setúbal, a “Estrada entre o Nó 
desnivelado da Quinta do Conde e o Nó de Coina da A2, conhecida por Estrada 
Xavier de Lima” nunca esteve integrada na Rede Rodoviária Nacional desta forma 
por não se encontrar incluída no objecto do Contrato de Concessão da EP, não 
poderá esta proceder ali a qualquer intervenção.   
 
 

9. Ofício da Câmara Municipal do Barreiro a enviar o texto da Moção por si aprovada na 
reunião realizada no dia 19 de Maio do ano em curso subordinada ao tema “Pela 
Terceira Travessia sobre o Tejo”. 

 
10. Ofício da AEMA-Associação Europeia de Municipalidades com Marinas e Portos de 

Recreio a enviar o documento que contém as conclusões do VII Congresso realizado 
em Agios Nicolaos em Maio de 2010. 
 
 

11. E-mail do Professor Responsável pela disciplina de Educação Física e Desporto 
Escolar da Escola Básica 2,3 Navegador Rodrigues Soromenho, de Sesimbra a 
agradecer toda a colaboração prestada no decorrer do ano lectivo 2009/2010. 
 
 

12. E-mail do Grupo Parlamentar o Partido Comunista Português a enviar o texto da 
pergunta dirigida ao Governo a respeito dos “Atrasos nos pagamentos do PARES -
Projecto de Ampliação das Instalações do Externato de Santa Joana”, apresentada 
pela Deputada Paula Santos. 
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13. E-mail do Grupo Parlamentar o Partido Comunista Português a enviar o texto da 
pergunta dirigida ao Ministério da Administração Interna e ao Ministério do Ambiente 
e Ordenamento do Território, a respeito dos “Dispositivos e Meios de Combate a 
Incêndios disponíveis no Parque Natural da Arrábida”, apresentada pela Deputada 
Paula Santos. 

 
 

14. E-mail do Grupo Parlamentar o Partido Comunista Português a enviar o texto da 
pergunta dirigida ao Governo a respeito do “Plano de Contingência do Serviço de 
Urgência da Maternidade do Hospital Garcia da Orta”, apresentada pela Deputada 
Paula Santos. 

 
 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Obras novas – ampliação e alteração de edifício de habitação plurifamilar em condomínio 
– Rua Cândido dos Reis – Sesimbra – Anoconstroi, Ld.ª 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 

 

 
2. Legalização de construção de moradia em AUGI – Rua Carlos Paião, n.º 15 (lote 152) – 

AUGI 15 – Lagoa de Albufeira – Carlos dos Santos 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

3. Legalização de construção de anexo e muro em AUGI – Rua Carlos Paião, lote 113 – 
AUGI 15 – Lagoa de Albufeira – Joaquim Oliveira 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

4. Reconversão urbanística das áreas urbanas de génese ilegal – Pinhal do General – 
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. 
 
 
 
 
 

5. Destaque – Aiana de Cima – Maria Ricardina Gaboleiro e Outros 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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6. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 05/95 – António 
Escarameia e Armando Brasil 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

7. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 06/05 no que 
respeita à alteração de STP dos lotes 01 e 11 – Lagoa de Albufeira – António Teixeira 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

8. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 02/05 – 
rectificação da deliberação de 30/09/09 no que respeita à distribuição da área pelo lote 
13 resultante da anulação de 1lote/1fogo (lote 14) – Lagoa de Albufeira – Comissão de 
Administração da AUGI 14 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

9. Operações de loteamento – loteamento urbano – recepção provisória parcial – Casalão – 
Casal do Manta, Ld.ª  
Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 
 
 

10. Comissão de Administração da AUGI 54 – Alto das Vinhas – contrato de urbanização – 
aditamento – reunião de 17/12/08 – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 
 

11. Constituição de compropriedade – Facho de Santana – emissão de parecer favorável – 
António da Costa  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
  
 
 
 
 

12. Constituição de compropriedade – Cabeço da Azoia – emissão de parecer favorável – 
Raul Damas  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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13. Cedência do lote 23 da AUGI 40A das Courelas da Brava à Câmara Municipal como 
pagamento dos custos de reconversão – Herdeiros António Alves Oliveira  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

 
PESSOAL 
 
● Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho de técnico 

superior (sociologia) – cessação – revogação da deliberação de 28/Abril/2010 
    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
 
1. Saneamento da freguesia do Castelo – rede de colectores do Zambujal – 3.ª fase  – 

adjudicação             
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 
2. Regularização e pavimentação da conclusão da zona sudoeste do Conde 3 – recepção 

provisória            
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
        
 
 
 
 
3. Regularização e pavimentação das Ruas dos Limoeiros, das Faias e Santa Isabel – Boa 

Água 1  – recepção definitiva              
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
 
      
 
 
 
4. Tarifa de resíduos sólidos urbanos – alteração da componente fixa – aprovação 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
         

 
 

  
 
5. Carnaval 2010 – desfile – cancelamento – serviço de aluguer ocasional de transporte  – 

alteração de parte da deliberação de 20/Janeiro/2010 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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6. Escola Básica Integrada da Quinta do Conde – Jardim de Infância e 1.º Ciclo do Ensino 
Básico – refeições escolares Abril a Junho de 2010  – transferência de verba 
Deliberação: Não apreciado.         

  
 
 
 
  
7. Associação de Futebol de Setúbal – torneios de futebol de praia – árbitros – subsídio 

eventual 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
         

 
 

 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 16 de Julho de 2010 (DPU); de 26 de 

Julho de 2010 (zona I); 15 de Julho a 28 de Julho de 2010 (zona II); 19 de Julho de 2010 
(zona III); e de 16 de Julho de 2010 (zona V). 

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 15 de Julho de 2010. 
 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Contas intercalares respeitantes ao ano de 2009 da AUGI 6 da Lagoa de Albufeira. 
• Contas intercalares respeitantes aos anos de 2008 e de 2009 da AUGI 16 da Lagoa de 

Albufeira. 
 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE, PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO  E FINANÇAS – 
POR MOTIVO DE FÉRIAS DO VEREADOR DO PELOURO 
 • Despesas com o fundo permanente relativas ao 2.º trimestre de 2010. 

 
 
 

INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE PELOURO DA ACÇÃO SOC IAL 
• Relatório do Projecto EPIS–Empresários pela Inclusão Social  “Rede de Mediadores para o 

Sucesso Escolar”, no 3.º Ciclo do Ensino Básico, no âmbito do protocolo celebrado com 
esta Câmara Municipal, resumo 2009/2010. 

• Resultados dos questionários de avaliação do Projecto EPIS–Empresários pela Inclusão 
Social ás Escolas do Concelho, no âmbito do protocolo celebrado com esta Câmara 
Municipal, ano lectivo 2009/2010. 

• Relatório final do “Estudo de Satisfação nas Escolas da Rede Pública do Concelho de 
Sesimbra”.  


