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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 07 AGOSTO DE 2013 

Antes da Ordem do Dia a Câmara deliberou, por unani midade, justificar a falta 
dos Vereadores Senhores Dr. José Henrique Peralta P olido, Eng.º Sérgio Manuel 
Mártires Marcelino e Dr. Américo Manuel Machado Geg aloto, que não 
compareceram por se encontrarem de férias.  

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. 15.ª alteração ao orçamento e 14.ª alteração às grandes opções do plano 2013 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

2. Contrato especial “Quinta do Peru” – serviços urbanos – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

3. Acesso a plataforma de gestão de educação – aumento temporário dos fundos 
disponíveis 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

4. Utilização das plataformas de cargas e descargas na Vila de Sesimbra – cartão – 
criação – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, proceder à criação do “C artão de 
Cargas e Descargas” e a colocação de placas de sina lização complementar . O 
cartão em causa pretende possibilitar que os veícul os afetos aos 
estabelecimentos, nomeadamente os com tonelagem inf erior a 3,5t, possam 
ocupar as plataformas e deste modo potenciar um con trolo das mesmas por 
parte das entidades fiscalizadoras e dos comerciant es da zona/arruamento 
 
 
 

5. Ordenamento do trânsito na Vila de Sesimbra – anexo A – alteração – acesso 
exclusivo a moradores – ampliação – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Ampliadas as ruas de ace sso 
exclusivo a residentes, designadamente: Rua Augusto  Covas; Rua José 
Afonso; Rua Gonçalo Velho; Rua Dr. Costa Marques; A rruamento sem 
designação (acesso pela Avenida da Liberdade, junto  ao GDS); Arruamento 
sem designação (com acesso pela Rua Varandas para o  Mar); Rua sem 
designação (com acesso pela Rua Varandas para o Mar ). As ruas em questão 
servem apenas habitação e, com exceção da Rua Augus to Covas, são vias 
sem saída, logo não têm impacto na circulação geral .  
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6. Código de exoloração dos parques e zonas de estacionamento da Vila de Sesimbra 
– anexo III – 2.ª alteração – aprovação – cartões residente/2.ª habitação e atividade 
profissional – extensão do prazo – aprovação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . O cartão de 2.ª Habitação permite 
estacionar nos seguintes locais: Rua Amélia Frade –  Troço norte; Rua da Cruz 
– Troço sul; Rua José Afonso; Rua José Pinto Bráz –  Troço norte; Rua Dr. 
Costa Marques; Rua Padre Honório João Ferreira e Ru a Baía de Sesimbra. No 
sentido de evitar uma nova vaga de pedidos no final  do ano, atendendo ao 
prazo de validade dos cartões mais foi deliberado, por unanimidade, a 
extensão automática do prazo por mais um ano, sem q ue tal implique novo 
pedido por parte dos seus titulares, mantendo-se as sim válido o cartão de 
2013 durante o ano de 2014.  
 
 
 

EXPEDIENTE 

1. Email da Associação Nacional de Municípios Portugueses a enviar, na sequência 
das reuniões que estão a decorrer com Sua Excelência a Senhora Ministra do 
Ambiente sobre o novo Regime de Gestão dos Serviços RSU, as suas tomadas de 
posição sobre a matéria. 

 
2. Email também da Associação Nacional de Municípios Portugueses a informar que, 

na sequência do pedido formulado às entidades competentes (Procuradoria-Geral 
da República e Provedor de Justiça) no sentido de requererem, face à publicação 
da Portaria n.º 106/2012, de 18 de abril, relativa ao financiamento da avaliação 
geral dos prédios urbanos, ao Tribunal Constitucional a apreciação da 
constitucionalidade de alguns dos preceitos constantes da referida Portaria, 
consideram não haver matéria para solicitar a intervenção daquele Tribunal.  
 
 

3. Email da Junta Metropolitana da Área Metropolitana de Lisboa a enviar o ofício 
resposta do Gabinete de Sua Excelência a Senhora Ministra da Agricultura, do Mar, 
do Ambiente e do Ordenamento do Território ao pedido de audiência para debater 
as matérias constantes do mesmo. 

 
 
4. Ofício da Assembleia Municipal de Almada a remeter a o teor da quarta informação 

do quarto mandato (Informação n.º 04/X-4.º/2012-13) que resume as deliberações 
por si aprovadas na Sessão Plenária referente ao mês de junho de 2013. 
 
 

5. Ofício da Senhor Américo Augusto de Oliveira da Costa a informar ter assumido, a 
partir de 07 de junho de 2013, o cargo de Presidente da Assembleia Municipal do 
Seixal, até ao término do presente mandato, em virtude da suspensão do mandato 
autárquico do Senhor Dr. Joaquim Estevão Miguel Judas. 
 

 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Viabilidade de legalização de parque de campismo/caravanismo na Lagoa de 

Albufeira – integrado na Plano de Pormenor de Reconversão da AUGI 2 da Lagoa 
de Albufeira – informação favorável  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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2. Destaque – Azoia – Jerónimo Marcelino  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

3. Operações de loteamento – loteamento urbano – admissão liminar com vista à 
autorização de licenciamento – vistoria – AUGI 23 da Lagoa de Albufeira – 
Comissão de Administração da AUGI 23   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

4. Operações de loteamento – loteamento urbano – aprovação do projeto das obras 
de urbanização – AUGI 10 – Lagoa de Albufeira – Comissão de Administração da 
AUGI 10  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. Operações de loteamento – loteamento urbano – aprovação do projeto das obras 
de urbanização – AUGI 29 – Lagoa de Albufeira – Comissão de Administração da 
AUGI 29  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

6. Operações de loteamento – loteamento urbano – aprovação do projeto das obras 
de urbanização – AUGI 35 – Lagoa de Albufeira – Comissão de Administração da 
AUGI 35  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

7. Operações de loteamento – loteamento urbano – aprovação do projeto das obras 
de urbanização – AUGI 36 – Lagoa de Albufeira – Comissão de Administração da 
AUGI 36  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

8. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 06/93 – 
Quinta do Peru, lotes 86 e 36 – Quinta do Conde – Clínica Nishimura, SA  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

9. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 02/83 – 
declaração de caducidade da deliberação de 03.agosto.2005 – Chambicor, Ld.ª  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

10. Operações de loteamento – loteamento urbano – substituição da planta síntese – 
alteração da deliberação de 23.julho.2008 – AUGI 49 da Lagoa de Albufeira   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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11. Operações de loteamento – loteamento urbano – receção definitiva – Maçã – Casa 
e Sol, Ld.ª   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

12. Operações de loteamento – loteamento urbano – receção definitiva – Santana –  
Construvigo, Ld.ª   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

13. Operações de loteamento – loteamento urbano – receção definitiva – Quintola da 
Maçã, lote 8 – JAF, Ld.ª   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

14. Diversos: 
Cedência do lote 31L como dação em cumprimento dos custos de reconversão – 
AUGI 44 do Casal do Sapo – Augusto Guedes  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade  
 
  
 
 

PESSOAL 

1. Contrato de prestação de serviço em regime de avença – renovação – Eng.º 
Fernando Pascoal Martins – emissão de parecer 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, emitir parecer favorável . 

 
 
 
2. Contrato de prestação de serviço em regime de avença – renovação – Maria 

Madalena Braz Lopes – emissão de parecer 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, emitir parecer favorável . 

 
 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
 
1. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do 

Concelho de Sesimbra – Lagoa de Albufeira – 2.ª fase – prorrogação do prazo – 
retificação objetiva do contrato – ratificação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

2. Aumento temporário dos fundos disponíveis – insuficiência de fundos disponíveis – 
cabimentos efetuados no período compreendido entre 01 a 14 de julho de 2013 – 
aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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3. Aumento temporário dos fundos disponíveis – insuficiência de fundos disponíveis – 
cabimentos efetuados no período compreendido entre 01 a 14 de julho de 2013 – 
ratificação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

4. Aquisição de 21 fogos na Almoinha ao abrigo do PER – empréstimo n.º 
0771/000718/991(ex-0771/000015/387/0019) junto da Caixa Geral de Depósitos – 
alteração do valor do spread – aceitação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

5. Construção de 48 fogos na Quinta do Conde ao abrigo do PER – empréstimo n.º 
0771/000016/187/0019 junto da Caixa Geral de Depósitos – alteração do valor do 
spread – aceitação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

6. Contrato especial “Quinta do Peru” – serviços urbanos – aprovação   
Deliberação: Assunto apreciado ao abrigo do art.º 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5- A/2002, de 11 de janeiro. 
 
 
 

7. Colocação 7 de abrigos de passageiros na freguesia do Castelo – comparticipação 
no âmbito do protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Junta 
de Freguesia do Castelo – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Colocação de 5 abrigos  na Lagoa de 
Albufeira, 1 no Zambujal e 1 em Sesimbra. 
 
 
 

8. Arquivo Municipal – eliminação de documentos – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

9. Várzea da Quinta do Conde – promoção de valor ambiental dos espaços florestais 
– candidatura ao PRODER – submissão/aprovação – ratificação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

10. Hortas Solidárias na Várzea da Quinta do Conde – candidatura no âmbito da EDP 
Solidária’2013 – aceitação/validação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

11. Hortas Solidárias Urbanas – normas, contrato de utilização e ficha de inscrição – 
aprovação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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12. Intervenções de arqueologia industrial – protocolo celebrado entre a Câmara 
Municipal de Sesimbra e a Universidade Nova de Lisboa – alteração da deliberação 
de 19.junho.2013  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

13. Provas desportivas de setembro e outubro’2013 – regata de aiolas e travessia da 
baía – normas de participação – aprovação  

       Deliberação: Aprovado, por unanimidade. A prova de aiolas a 2 remadores terá 
lugar no dia 22 de setembro e a travessia da baía t erá lugar no dia 05 fr 
outubro. 
 
 
  

14. Atribuição de distinções e condecorações municipais – MGBOSS-Associação 
Desportiva, Cultural e Social da Quinta do Conde – Bi Campeões Nacionais Hip 
Hop’2013 e Campeões Internacionais Hip Hop’2013 – Medalha de Mérito Municipal 
Grau Bronze     

       Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade.  
 
 
 

15. Festival de Folclore em Sesimbra – fornecimento de refeições aos participantes no 
refeitório municipal 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. O evento terá lugar no  dia 17 de 
agosto, na Praça da Califórnia.   

 
 
 

16. ABAS-Associação de Beneficiência, Amizade e Solidariedade – sardinhada do 
idoso’2013 – subsídio eventual   

   Deliberação: Aprovado, por unanimidade. O Encontro realizou-se  no dia 06 de 
julho, na Herdade da Apostiça e contou com a partic ipação de 450 pessoas.  
 
 
 

17. Sociedade Musical Sesimbrense – encontro de bandas em Sesimbra – subsídio 
eventual 

       Deliberação: Aprovado, por unanimidade. O evento teve lugar no  dia 13 de 
julho. 
 
 
 

18. Grupo Desportivo de Alfarim – aquisição de pista Tumpling – subsídio eventual   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. No caso da atividade f indar o 
equipamento reverterá a favor da Câmara.  
 
 
 

19. Associação de Patinagem de Setúbal – jogos do futuro – subsídio eventual   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

20. Associação de Pilotos de Voo Livre de Sesimbra – encontro de falésias de 
Sesimbra – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. O evento realizar-se-á  nos dias 12 e 
13 de outubro.  
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INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 22 e 25 de julho de 2013 (zona 1).   
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 05 de julho de 2013.  
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE (POR MOTIVO DE FÉRIAS 
DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 12 de julho de 2013.  
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOUROS DO TURISM O E 
EDUCAÇÃO 
• Informação do Posto de Turismo dando conta que a ex-concessionária do snack-bar 

e minimercado do Parque Municipal de Campismo Forte do Cavalo, Senhora D. 
Amélia Maria Tavares Pereira Santos, já cumpriu o pagamento voluntário da dívida 
contraída em 2011, aprovado por deliberação de 20.março.2013. 

• Relatório do XII Congresso do GISC-Grupo de Intervenção em Saúde Comunitária 
sob o tema “Saúde à Vista”, enviado pela Divisão de Educação (preparação dos 
trabalhos no decorrer no ano letivo 2012/2013 e apresentação pública no dia 17 de 
Maio de 2013; local: Cineteatro Municipal João Mota e atividades na Praia do Ouro, 
em Sesimbra). 

 
 


