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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 16 MARÇO DE 2011 

ORDEM DO DIA     

 

ASSUNTO APRECIADO 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. Programa Bandeira Azul 2011 – candidaturas das zonas balneares do Ouro e 
Moinho de Baixo – ratificação        

 Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         
              

  
EXPEDIENTE 

1. Ofício da Junta de Freguesia da Quinta do Conde a enviar cópia do Relatório de 
Avaliação das Competências, em si delegadas por esta Câmara Municipal, relativo 
ao ano de 2010.  
 
 

2. Ofício da Comissão Nacional de Eleições a remeter cópia da informação aprovada, 
na reunião de 24 de Fevereiro do ano em curso, e bem assim, o teor da deliberação 
a respeito das “Participações sobre o processo de designação dos membros de 
mesa das assembleias de voto na eleição para o Presidente da República de 23 de 
Janeiro de 2011.”     
 
 

3. E-mail do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar a resposta 
do Governo/Ministério da Saúde à pergunta, formulada pelos seus deputados Paula 
Santos e Bruno Dias, a respeito do Serviço de Urgências do Hospital Garcia de 
Orta, em Almada.     

 
 

4. E-mail da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Sesimbra a enviar o 
Relatório Anual de Actividades, relativo ao ano de 2010, aprovado em reunião da 
Comissão Alargada, realizada no dia 27 de Janeiro de 2011, da qual junta cópia da 
acta e o Plano de Acção para o ano em curso.  

 
 

5. Ofício da Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra a agradecer o apoio prestado, 
por ocasião da obra de construção da rampa de acesso ao Lar Senhor Jesus das 
Chagas, a qual veio facilitar o trajecto efectuado pelos idosos. 
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REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Viabilidade de instalação de posto de abastecimento de combustíveis – pedido de 
informação prévia – Carrasqueira, lote 93 – informação desfavorável – Pingo Doce, 
SA 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 

 
 

2. Reconversão urbanística das áreas urbanas de génese ilegal – Pinhal do General – 
AUGI n.º 18 – 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.  
 

 
 
 

3. Destaques – Quinta do Conde 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
4. Pedido de comparticipação nos encargos das obras de urbanização da Quinta do 

Conde 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
 

PESSOAL 

1. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – Gabinete de Inserção 
Profissional na Quinta do Conde – Ana Sofia Pinto Heleno Reina Calado – emissão 
de parecer 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS   
 
1. 3.ª alteração ao orçamento e 2.ª às grandes opções do plano 2011    
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.           
       
                 
 
 
2. Casa do Bispo em Sesimbra  – relatório final – aprovação – adjudicação    
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.             
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3. Instalação pelo cessionário de quiosque destinado a cafetaria com esplanada, casa 
de banho adaptada e duas casas de banho simples no Parque da Vila da Quinta do 
Conde – cessão de exploração – programa de concurso – programa de 
procedimentos – caderno de encargos e estudo prévio das condições técnicas de 
concepção e instalação – aprovação – arrematação em hasta pública  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.            

 
 
 
 
4. Quinzena Ond@Jovem 2011 – projecto – aprovação  

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
5. Carnaval 2011 –Tripa Associação – projecto Tripa Mijona – Sociedade Recreio 

Sesimbrense – Enterro do Bacalhau – subsídios eventuais  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.             

 
 
 
 
6. Associação de Beneficência Amizade e Solidariedade – aquisição de máquina de 

lavar roupa – subsídio eventual       
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.           

 
 
 
 

7. Associação de Beneficência Amizade e Solidariedade – Projecto Apoio Alimentar – 
recolha de alimentos em supermercados – subsídio eventual       

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.           
 

 
 
 
8. Grupo Desportivo de Sesimbra – XXVI Torneio Internacional “Praias de 

Sesimbra´2011” – subsídio eventual    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.            

 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 24 de Fevereiro a 09 de Março de 

2011 (zona 1) e de 24 a 28 de Fevereiro de 2011 (zona 2). 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 10, 17 e 24 de Fevereiro e de 03 de 

Março de 2011. 
 

 
 
 

INFORMAÇÕES DO VEREADOR DA PROTECÇÃO CIVIL  
• CABAZ PROVE – distinguido entre 100 projectos apresentados pelos vários 

municípios que compõem a Área Metropolitana de Lisboa como exemplo de boas 
práticas ambientais, a 04 de Março do ano em curso. 


