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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 01 FEVEREIRO DE 2012 

ORDEM DO DIA 

 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta do Vereador Senhor Eng.º 
Sérgio Manuel Nobre Marcelino, que não compareceu por se encontrar 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. Empréstimo a curto prazo até ao montante de 1,5 milhões de euros – cláusulas 
contratuais – aprovação    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
 

2. Construção de acessos e estacionamento à EB1/JI de Sampaio – lista de erros e 
omissões – não aceitação – ratificação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

3. Plano de Pormenor da Zona Norte da Mata de Sesimbra – versão final – rectificação 
da deliberação de 18.Janeiro.2012 – envio à Assembleia Municipal    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

 
 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que no dia 03 do corrente, 
no Auditório Conde de Ferreira realizar-se-á uma sessão ordinária com a ordem de 
trabalhos indicada no mesmo. 

 
 

2. Ofício da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde a remeter um conjunto de 
documentos, por si aprovados, na sessão ordinária realizada no dia 21 de 
dezembro do ano findo. 
 

 

3. E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses e enviar o Regulamento 
do Cargo e a Carta de Princípios do Provedor da Arquitetura. 
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4. Ofício da Associação de Municípios da Região de Setúbal a enviar o documento 
que contém as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2012, aprovado na 
sua sessão, realizada no dia 29 de novembro do ano findo. 
 
 

5. Ofício da Assembleia de Freguesia da Amora a enviar a sua posição política acerca 
do “Novo Hospital da Margem Sul do Tejo”, aprovada na sua Assembleia realizada 
no dia 20 de dezembro do ano findo. 
 
 

6. E-mail da Junta Metropolitana da Área Metropolitana de Lisboa a enviar a ata n.º 
14/2011, de 15 de dezembro e as propostas 1, 2, 3, 4, 6, e 7, aprovadas na sua 
reunião ordinária, realizada no dia 19 de janeiro de 2012. 

 
 

7. Ofício da SIMARSUL, SA a enviar os resultados analíticos do último trimestre.  
 

 

8. Ofício do Grupo Desportivo e Cultural do Conde 2 a enviar a lista dos novos corpos 
sociais para o biénio 2011/2013. 
Deliberação genérica 

 
 
 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS   
 
1. Viabilidade de Empreendimento Turístico – informação prévia – pedido de 

suspensão do procedimento – aceitação – Pinhal do Atlântico – Aldeia do Meco – 
Turimeco, SA  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
2. Obras novas – ampliação do Parque de Campismo – arquitetura – Charneca da 

Cotovia – ITL, SA 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

3. Legalização de construção de moradia e muro na AUGI 13 da Lagoa de Albufeira – 
Rua da Boa Hora, lote 33 (projetado) – licenciamento – Alexandre Rascão 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

4. Legalização de construção de moradia e muro na AUGI 51 da Lagoa de Albufeira – 
Rua 5 de Outubro, lote 2 – licenciamento – António Carvalho 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. Legalização de construção de moradia e muro na AUGI 13 da Lagoa de Albufeira – 
Rua do Bem Estar, lote 5 – licenciamento – Carlos Mendes 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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6. Operações de loteamento – loteamento urbano – aprovação do projeto das obras 
de urbanização – condições do alvará – Rua de Juventude – Lagoa de Albufeira – 
Victor Sequeira e outros  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

7. Operações de loteamento – loteamento urbano – autorização provisória para o 
início das obras de urbanização – rede elétrica – AUGI 34 da Lagoa de Albufeira – 
Comissão de Administração da AUGI 34  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

8. Constituição de compropriedade – emissão de parecer favorável – Casal do 
Choupo – Azoia – Rosemary Elionor Blandy  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

PESSOAL 
 
 Contrato de prestação de serviços em regime de avença – Dr. António José 

Escaleira – emissão de parecer 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. 2.ª alteração ao orçamento e 2.ª às grandes opções do plano 2012 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 

 
2. Saneamento de águas residuais domésticas no Zambujal de Cima – instalação – 

recepção definitiva 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

 
3. Requalificação da Praia do Moinho de Baixo – 2.ª fase – erros e omissões – 

aceitação – ratificação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

4. Saneamento da Freguesia do Castelo – rede de coletores – sistema em baixa – 
Fonte Esquerda, Assenta e Sentrão – minuta do contrato – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 
5. Requalificação Urbana do Núcleo Antigo de Sesimbra – reconversão urbanística – 

zona central – coordenador de segurança – nomeação  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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6. Recuperação da Fortaleza de Santiago – museu do mar – 1.ª fase – coordenador 

de segurança – nomeação  
    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

 
7. Requalificação da Marginal de Sesimbra – Marginal Poente e Largo da Marinha – 

fiscalização da obra – nomeação  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 
8. Fornecimento de refeições em regime de confeção local transportadas para os 

jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo do concelho de Sesimbra e aquisição de 
mobiliário para a cozinha da escola básica 1/jardim-de-infância de Sampaio – 
minuta do contrato – adenda – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 
9. Contratos de permuta a celebrar entre o município e proprietários de lotes sem 

capacidade edificativa – imposto municipal de transmissão onerosas – isenção – 
alteração da deliberação de  04.Janeiro.2012 – envio à Assembleia Municipal 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

 
10. Plano de acessibilidades ao concelho de Sesimbra – revisão – protocolos a celebrar 

entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Herdade Vale da Fonte, a Câmara 
Municipal de Sesimbra e a Pelicano, SA e a Câmara Municipal de Sesimbra e a 
Companhia Agrícola da Apostiça, SA  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

      

 

 
11. Moinho do Outeiro – classificação como imóvel de interesse municipal – instrução 

do processo – pedido de parecer à Direção Regional da Cultura 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

12. Gestão de proteção especial da lagoa pequena – protocolo de colaboração a 
celebrar entre a Câmara Municipal de Sesimbra e o Instituto de Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade – minuta – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

 
13. Complexo funerário e forno crematório do cemitério da Quinta do Conde – tabela de 

preços – atualização – emissão de parecer   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

14. Parque Municipal de Campismo Forte do Cavalo – tabela de preços´2012 – 
aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade: 
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15. Constituição de fundos permanentes´2012 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 

 

 
16. Mercado Municipal de Sesimbra – lugar com os n.ºs 84, 85 e 86 destinado à venda 

de flores – hasta pública – comissão – nomeação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

 
17. Mercado Municipal da Quinta do Conde – banca n.º 48 destinada à venda de flores 

– hasta pública – comissão – nomeação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

 
18. Mercado Municipal da Quinta do Conde – cedência de ocupação – banca n.º 45 

destinada à venda de pescado de José Augusto Silva para Márcia Fernandes 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

 
19. Feira da Festa das Chagas´2012 – normas de participação e funcionamento – 

aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

 
20. Dia dos Namorados´2012 – passatempo – normas – aprovação – doação de 3 

bilhetes duplos para Super Bock Super Rock pela “Música no Coração” – aceitação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

 
21. Educação pré-escolar – componente de apoio à família – ano letivo 2011/2012 – 

normas reguladoras – anexo – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

 
22. Agrupamentos de Escolas do Concelho – material didático, limpeza, expediente e 

telefones – ano 2011 – subsídio – alteração da deliberação de 19.Janeiro.2011 – 
inclusão do Agrupamento Michel Giacometti  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

23. Associação de Pais da Escola n.º 2 da Quinta do Conde – abertura do campo de 
jogos à comunidade – subsídio mensal 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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24. Associação de Pais da Escola n.º 3 da Quinta do Conde – abertura do campo de 
jogos à comunidade – subsídio mensal 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

 
25. Associação de Pais de Alfarim e Aiana – apoio à frequência de ATL – subsídio 

eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 13 e 23 de Janeiro de 2012 (zona 

1); de 09 e 20 de Janeiro de 2012 (zona 2) e de 10 a 23 de Janeiro de 2012 (zona 5). 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Novas AUGI Secção L, Lagoa de Albufeira – calendarização de reuniões, síntese de 

procedimentos e simulação de taxas urbanísticas.  
• Ata/Memorando da reunião da Junta Metropolitana de Lisboa com Sua Excelência o 

Senhor Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, 
realizada no dia 19 de Janeiro de 2011, sobre rentabilidade/sustentabilidade dos 
vários transportes públicos da Área de Lisboa e Vale do Tejo. 

 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOUROS DA EDUCAÇÃO E  
TURISMO 
• Relatório de avaliação das refeições escolares relativo ao mês de dezembro de 2011.  
• Inscrição no concurso às “7 Maravilhas – Praias de Portugal” das praias Ribeiro do 

Cavalo, na categoria praia selvagem, de Sesimbra, na categoria praia urbana e 
Moinho de Baixo, na categoria praia com dunas.  

 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DOS PELOUROS DO DESPORTO E ATIVIDADES 
ECONÓMICAS 
• Tabela de taxas das instalações desportivas municipais para o ano´2012. 
• Resoluções da Assembleia da República n.º 154/2011 (Revisão do Plano de 

Ordenamento do Parque Natural da Arrábida), n.º 155/2011 (Recomenda ao Governo 
que proceda à avaliação e à revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural da 
Arrábida), n.º 156/2011 (Sobre o processo de revisão do Plano de Ordenamento do 
Parque Natural da Arrábida) e n.º 157/2011 (Recomenda ao Governo que promova 
medidas mais eficazes na fiscalização e reforço das condições de proteção 
ambiental e de segurança do Parque Natural da Arrábida). 

 
 
INFORMAÇÕES DA VEREADORA DO PELOURO DOS RECURSOS HUMANOS 
• Publicação “Nós” – criação de espaço de divulgação de informação destinada, 

preferencialmente, aos trabalhadores do Município de Sesimbra. 
 
 
 

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.  


