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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 05 JUNHO DE 2013 

Antes da Ordem do Dia a Câmara deliberou, por unani midade, justificar a falta da 
Vice-Presidente, Senhora Dr.ª Felícia Maria Cavalei ro da Costa, que não 
compareceu por se encontrar na Assembleia da Repúbl ica numa apresentação 
dedicada à candidatura da “Arrábida a Património Mu ndial Misto pela UNESCO”.  

Ainda antes da Ordem do Dia e por proposta do Senho r Presidente a Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a Saudação ao T reinador Luís Sénica pela 
conquista da Taça dos Clubes Campeões Europeus de H óquei em Patins. 

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. Construção da EB1/JI de Sampaio – resolução do contrato e posse administrativa – 

aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
2. Programa de Valorização do Património Piscatório de Sesimbra – candidatura – 

envio ao PROMAR – ratificação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
3. Aumento temporário de fundos disponíveis – período compreendido entre 01 e 17 

de maio de 2013   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

4. Aumento temporário de fundos disponíveis – período compreendido entre 01 e 17 
de maio de 2013 – ratificação (despacho Presidente) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

5. Aumento temporário de fundos disponíveis – período compreendido entre 01 e 17 
de maio de 2013 – ratificação (despacho Vereador do Pelouro) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

6. Escola EB1/JI de Sampaio – aquisição de serviços de segurança e vigilância – 
aumento temporário de fundos disponíveis  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o teor da moção por si 
aprovada na sessão extraordinária, realizada a 16 de maio do corrente ano, de 
desagrado por não terem sido convidados os Presidentes das Assembleias 
Municipais e os respetivos representantes das Juntas de Freguesia para a reunião, 
convocada pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, a qual teve como 
ponto central a apreciação da Proposta de Lei sobre a Lei das Finanças Locais. 

 
 
2. Email da Associação Nacional de Municípios Portugueses a enviar cópia da 

comunicação remetida a Sua Excelência o Senhor Ministro Adjunto e do 
Desenvolvimento Regional, a propósito do próximo ciclo de programação das ações 
de regeneração e reabilitação urbana no âmbito do Novo QREN, o QEC-Quadro 
Estratégico Comum.  
 
 

3. Email da Junta Metropolitana de Lisboa a enviar o teor das propostas, por si 
aprovadas, por unanimidade, na reunião ordinária realizada no dia 16 de maio de 
2013. 
 
 

4. Email também da Junta Metropolitana de Lisboa a enviar a ata n.º 4/2013, da sua 
reunião ordinária, realizada no dia 16 de maio do corrente ano. 

 
 
5. Ofício da SIMARSUL-Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da 

Península de Setúbal, SA a informar que, na sequência do ofício desta Câmara 
Municipal n.º 5.488, de 28 de março, remete a tomada de posição relativa ao 
projeto de tarifário 2013, por motivo do seu Conselho de Administração ser 
incompetente para o analisar o enviou para conhecimento à Adp-Águas de Portugal 
SGPS, SA.  
 
 

6. Email da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde a remeter o texto dos 
documentos por si aprovados, no Período de Antes da Ordem do Dia da sessão 
ordinária, realizada no dia 26 de abril de 2013. 

 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Quinta do Conde – Destaque – Dimas Manuel da Luz 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
2. Pedido de comparticipação nos encargos das obras de urbanização da Quinta do 

Conde – Dimas Manuel da Luz 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
3. Operações de loteamento – loteamento urbano – planta síntese – cedência para o 

domínio público – retificação – Anexo I (quadro de hipoteca/lotes) – alteração – 
Anexo II (Quadro Registral da Execução do Loteamento) – aprovação – Anexo III 
(Quadro Caracterizador do Loteamento) – aprovação – Alto das Vinhas – AUGI 54 
– Comissão de Administração da AUGI 54 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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PESSOAL 
 
1. Procedimentos concursais para provimento de cargos dirigentes – designação de 

júri – envio à Assembleia Municipal 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
 
1. 11.ª alteração ao orçamento e 11.ª alteração às grandes opções do plano 2013 e  

ano 2014 do PPI  
            Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 
 
2. AUGI 24 da Ribeira do Marchante – remodelação das instalações elétricas e de 

telecomunicações – abertura de procedimento  – pedido de autorização à 
Assembleia Municipal 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
3. Bairro Infante D. Henrique – loteamento municipal – 1.ª fase – 58 fogos – autos  

n.ºs 19, 20 e 21 – revisão de preços provisória – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
4. Bairro Infante D. Henrique – loteamento municipal – 1.ª fase – 58 fogos – auto n.º 

22 – revisão de preços provisória – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
5. CineTeatro Municipal João Mota – equipamento de som – aumento temporário de 

fundos disponíveis – aprovação  
 Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

6. Pavilhão Municipal de Sampaio – material para reparação das pistas de skate – 
aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

7. Aquisição de prestação de serviço Microsoft Premier – aumento temporário de 
fundos disponíveis – aprovação       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

8. Fornecimento de inertes para as estradas do Concelho de Sesimbra – aumento 
temporário de fundos disponíveis – aprovação       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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9. Construção da EB1/JI de Sampaio – resolução do contrato e posse administrativa – 
aprovação 
Deliberação: Apreciado ao abrigo do art.º 83.º da Lei n.º 169/99 , de 18 de 
setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro . 
 
 
 

10. Concessão da Exploração e Gestão, em Regime de Concessão de Serviço Público 
de Lugares e Parques de Estacionamento pago na via pública, na Vila de Sesimbra 
– entrega de propostas – prorrogação do prazo – indeferimento – erros e omissões 
– aprovação – ratificação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

11. Plano de Urbanização da Lagoa de Albufeira – revisão – relatório de ponderação – 
aprovação – versão final – envio à Assembleia Municipal 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

12. Candidatura da Arrábida a Património Mundial Misto pela UNESCO – Comissão 
Executiva “Equipa Arrábida” – integração de elementos da Câmara – designação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

13. Programa de Valorização do Património Piscatório de Sesimbra – candidatura – 
envio ao PROMAR – ratificação   
Deliberação: Apreciado ao abrigo do art.º 83.º da Lei n.º 169/99 , de 18 de 
setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro . 
 
 
 

14. Aquisição de equipamentos de proteção individual para combate a incêndios em 
espaços naturais – candidatura – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

15. Manutenção de um grupo de bombeiros permanente – protocolo celebrado entre a 
Câmara Municipal de Sesimbra e a Real Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Sesimbra – revogação de parte da deliberação de 20.julho.2011  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

16. Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra – grupo de 
prevenção e intrevenção – fornecimento de refeições no refeitório municipal – 
autorização  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

17. Jardim de Santana – concessão de utilização privativa para instalação e exploração 
de quiosque com cafetaria e casa de banho adaptada – arrematação em hasta 
pública – adjudicação definitiva  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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18. Serviços Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Sesimbra – cedência de 
exploração temporária de parques de estacionamento do Concelho de Sesimbra – 
aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
O Parque de Estacionamento em questão, com capacidade para cerca de 210 
lugares, será delimitado sendo isento de qualquer pagamento para os titulares do 
Cartão de Residente (2ª Habitação) e de Atividade Profissional, ao abrigo da alínea 
h) do artigo 3º e do artigo 27º do Regulamento de Trânsito do Município de 
Sesimbra. 
Deliberado autorizar os Serviços Sociais da Câmara a explorar o Parque de 

Estacionamento da Lagoa de Albufeira, após conclusão das obras e até 15 de 

Setembro de 2013, com o tarifário diário de 1,50€. 

Quadro de Tarifas 

Parque de 

Estacionamento a 

nascente do 

Estádio Vila Amália 

1 de Julho a 

31 de Agosto 

 

Todos os dias das 9:00/22:00h 

 

1 de Junho a 30 de Junho 

01 a 15 de Setembro                  

 

Dias Úteis das 9:00/19:00h  

Sábados. das 9:00/13h 

 13h - 1,50€ 10h - 1,00€ 

 
 

19. Associação de Pais da EB N.º 3 da Quinta do Conde – abertura do campo de jogos 
à comunidade – subsídio mensal 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

20. Agrupamentos de Escolas da Boa Água – Orquestra Geração – subsídio eventual 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 09 de maio e de 22 de maio de 

2013 e de 28 de maio de 2013 (zona 5).  
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 17 a 28 de maio de 2013.  
 
 

INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 
• Comissão de Administração da AUGI 9 da Lagoa de Albufeira – contas intercalares 

referentes aos anos de 2011 e 2012. 
 
 
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.  
 
 


