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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2013 

ORDEM DO DIA 

ASSUNTOS APRECIADOS AO ABRIGO DO N.º 2 DO ART. 50.º  DA LEI N.º 75/2013, 
DE 12 DE SETEMBRO 

 
 

1. Recuperação da Fortaleza de Santiago – Museu do Mar – 2.ª fase – prorrogação do 
prazo – 1.ª modificação objetiva do contrato  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 

 
 

2. Construção de 26 fogos a custos controlados para venda na Charneca da Cotovia – 
receção definitiva   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade .  
 
 

3. Escola EB1/JI de Sampaio – conclusão – prorrogação do prazo – modificação 
objetiva do contrato   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 

4. Saneamento da Freguesia do Castelo – rede de coletores – sistema em baixa – 
Fonte Esquerda, Assenta e Sentrão – trabalhos a mais e trabalhos a menos – 
aprovação  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 

5. Reformulação da rede de coletores da Avenida dos Aliados – Boa Água 1 – 
trabalhos a mais – trabalhos a menos – prorrogação do prazo – ratificação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 

 

 
EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua sessão 
extraordinária realizada no dia 15 de novembro, eleito para integrar a Comissão 
Municipal de Sesimbra – instalação e modificação de estabelecimentos de 
comércio, a Deputada Senhora D. Maria José da Cruz Vieira Borges. 

 
 

2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua sessão 
extraordinária, realizada no dia 15 de novembro, eleito para representante da 
Assembleia Municipal de Sesimbra na Comissão Municipal de Educação, a 
Presidente da Junta de Freguesia de Santiago, a Senhora D. Ana Margarida de 
Almeida Cruz Narciso. 
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3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sessão 
extraordinária realizada no dia 15 de novembro, eleito para representante no 
Conselho Cinegético Municipal, o Presidente da Junta de Freguesia do Castelo, 
Senhor Francisco Manuel Firmino de Jesus. 
 
 

4. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sessão 
extraordinária realizada no dia 15 de novembro, eleito para representante da 
Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Sesimbra, o 
Presidente da Junta de Freguesia do Castelo, Senhor Francisco Manuel Firmino de 
Jesus. 
 
 

5. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sessão 
extraordinária realizada no dia 15 de novembro, eleito para integrar a Assembleia 
Distrital de Setúbal, o Presidente da Junta de Freguesia do Castelo, Senhor Vitor 
Ribeiro Antunes. 
 
 

6. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sessão 
extraordinária realizada no dia 15 de novembro, eleito para seu representante no 
Conselho Consultivo do Observatório da Água, o Deputado Senhor Francisco 
Manuel Soares Cordeiro. 
 
 

7. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sessão 
extraordinária realizada no dia 15 de novembro, eleito para seu representante na 
Comissão Municipal de Trânsito e Transportes, o Deputado Senhor Manuel José 
Cardoso Alves Pereira. 
 
 

8. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sessão 
extraordinária realizada no dia 15 de novembro, eleito, por unanimidade, para 
representante no Conselho Consultivo da Revisão do Plano Diretor Municipal de 
Sesimbra, o Deputado Senhor Nuno Miguel Veiga Pinto Ribeiro e para 
representante da Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor 
Municipal de Sesimbra, a Presidente Senhora Dr.ª Joaquina Odete Martins da 
Graça.  
 
 

9. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sessão 
extraordinária realizada no dia 15 de novembro, designado, para integrar a 
Comissão Alargada da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, os cidadãos, 
Senhor Tiago José Santos Silva Aragão e as Senhoras D. Maria da Conceição Nero 
Gonçalves, Ida Carvalho e Genoveva da Purificação. 

 
 

10. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sessão 
extraordinária realizada no dia 15 de novembro, deliberado, por unanimidade, 
aprovar a constituição das suas Comissões Permanentes e bem assim eleger os 
respetivos Coordenadores, com a composição no mesmo constante.  
 
 
 
 
 



20.11.2013 

 3

11. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar os documentos por si 
aprovados, por maioria, no Período de Antes da Ordem do Dia, na sessão 
extraordinária realizada no dia 15 de novembro, subordinados aos temas: 
“Recomendação – Realização de estudo sobre a abstenção nas eleições 
autárquicas no município de Sesimbra” e “Moção – Contra o empobrecimento, 
contra a exploração, contra o orçamento do estado para 2014”.  

 
 

12. Ofício da Junta de Freguesia de Santiago a informar sobre a constituição do novo 
Executivo bem como dos respetivos Pelouros, para o mandato 2013/2017. 
 
 

13. Ofício da Câmara Municipal de Palmela a enviar cópia da moção por si aprovada, 
por unanimidade, na sua reunião realizada no dia 06 do corrente, subordinada ao 
tema “Contra o atraso na aprovação e implementação da faturação da SIMARSUL 
em função dos caudais reais”. 
 
 

14. Ofício da FENPROF-Federação Nacional dos Professores a enviar cópia da “Carta 
Aberta em Defesa da Escola Pública”. 
 
 

15. Email da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas a 
enviar a sua posição face ao Pagamento Especial no Orçamento de Estado’2014. 
 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
                                      

1. AUGI 60 da Lagoa de Albufeira – Loteamento de Iniciativa Municipal com o Apoio 
da Administração Conjunta – autorização de licenciamento e obras de urbanização 
– aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

2. AUGI 64 da Lagoa de Albufeira – Loteamento de Iniciativa Municipal com o Apoio 
da Administração Conjunta – autorização de licenciamento e obras de urbanização 
– aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

3. Operações de loteamento – loteamento urbano – área total de STP – taxas 
urbanísticas – retificação da deliberação de 07.agosto.2013 – AUGI 29 da Lagoa de 
Albufeira – Comissão de Administração da AUGI 29  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
 
1. 20.ª alteração ao orçamento e 19.ª alteração às grandes opções do plano 2013 – 

aprovação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
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2. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do 

concelho de Sesimbra – Lote Poente 2.ª fase – Fétais/Fornos – prorrogação do 
prazo – 2.ª modificação objetiva do contrato – ratificação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

3. Construção de 26 fogos a custos controlados para venda na Charneca da Cotovia – 
receção definitiva   
Deliberação: Assunto apreciado ao abrigo do n.º 2 do artigo 50.º  da lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro . 
 
 
 

4. Taxa Municipal dos Direitos de Passagem´2014 – fixação – envio à Assembleia 
Municipal   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

5. Constituição de servidão pública de passagem – Maçã – aceitação – contrato – 
minuta – aprovação – Construções Joaquim Carvalho Casaca & Filhos, Ld.ª   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

6. Toponímia – doação de parcela de terreno com a área de 745 m2, correspondente a 
caminho público existente, para integração no domínio público municipal – 
Casalinho – Aldeia dos Gatos/Rua Eduarda Lapa – Almoinha – António Conde e 
Outros – aceitação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

7. Toponímia – doação de parcela de terreno com a área de 263 m2, correspondente a 
caminho público existente, para integração no domínio público municipal – Moinho 
Novo – Zambujal de Cima – Maria Marques Canteiro e Outros – aceitação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

8. Manutenção de Espaços Verdes e Limpeza Urbana – acordo de colaboração entre 
a Câmara Municipal de Sesimbra e a Liga dos Amigos da Lagoa de Albufeira – 
minuta – aprovação – revogação da deliberação de 20.março.2008 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

9. Candidatura “Acessibilidades para Todos” – Sesimbra Um Mar de Emoções para 
Todos – celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra, o Clube 
Naval de Sesimbra, a Texugauto-Badger Rent a Car, a Mega Dive-Actividades 
Turísticas, Ld.ª, o Restaurante “O Canhão”, a Disabel Divers International e a 
Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência – minuta – 
aprovação – revogação da deliberação de 22.outubro.2013   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 



20.11.2013 

 5

10. Candidatura às “Hortas Solidárias na Várzea da Quinta do Conde” – lista ordenada 
– aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

11. Época Balnear’2014 – definição – aprovação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade .  
 
 
 

12. Reabilitação das portas interiores e roupeiros e alteração da casa de banho na 
habitação sita no Zambujal de Cima – candidatura no âmbito do RMARH – subsídio 
– António Gonçalves    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 

 
 
 

13. Ligação ao ramal de esgoto da habitação sita no Zambujal de Cima – EN 379 – 
candidatura no âmbito do RMARH – subsídio – Maria do Carmo Marquês   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 

14. Projeto “Sempre a Mexer para Não Envelhecer” – coletividades – manutenção e 
limpeza de espaços – setembro a dezembro’2013 – subsídios – época 2013/2014 – 
subsídios mensais  
Deliberação: Não apreciado . 
 
 
 

15. Festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição de Alfarim’2013 – Comissão de 
Festas – subsídio eventual 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade . 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental: de 01 e 07 de novembro de 2013 e 

de 05 de novembro de 2013. 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 31 de outubro de 2013. 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Relatório da Zimbra’Outono’2013 – Feira dos Aromas de Outono.  
 
 
INFORMAÇÕES – VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
• Relação das despesas efetuadas pelos diversos serviços com o fundo maneio 

durante o mês de Outubro. 
 
 
 


