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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 05 MAIO DE 2011 

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. Plano de pormenor de reconversão da AUGI 9 – Lagoa de Albufeira – discussão 
pública – relatório de ponderação – aprovação – divulgação         

 Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
 
 
 
 

2. Implementação do POCC Sintra-Sado – expropriação de parcelas de terreno 
necessárias à concretização da requalificação da praia do Moinho de Baixo – 
rectificação da deliberação de 20 de Abril de 2011          

 Deliberação: Aprovado, por unanimidade.    
 
 

 

 

EXPEDIENTE 

1. Ofício do Oficial Adjunto do Capitão do Porto de Sesimbra a enviar, na sequência 
do pedido desta Câmara Municipal através do ofício n.º 4593, de 17 de Março, 
cópia do inquérito anual aos “Pescadores Matriculados por Segmento de Pesca – 
Estatística – 2010”.   
 
 

2. Ofício da SIMARSUL-Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da 
Península de Setúbal, SA a enviar informação relativa aos “Resultados Analíticos 
do último trimestre”.  
 
 

3. Ofício da Associação de Desenvolvimento da Quinta do Conde a enviar o “Plano de 
Actividades e Orçamento para o ano de 2011”. 
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PESSOAL 
 
  Proposta de reestruturação dos serviços da Câmara Municipal de Sesimbra – 
aprovação – envio à Assembleia Municipal. 

     Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, não tratar o assunto e 
apreciá-lo numa reunião extraordinária, que o Senhor Presidente convocou 
desde logo para o próximo dia 9 de Maio, segunda-feira, pelas 10 horas, na 
Sala Polivalente da Biblioteca Municipal.        

 
 
 
 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS   
 
1. Saneamento da Freguesia do Castelo – sistema em baixa – 1.º grupo de rede de 

colectores – Caixas/Alfarim/Meco/Torrões – 2.ª fase Caixas/Sub Caixas – 2.ª 
prorrogação do prazo    

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.            
             
 
 
 
2. Saneamento da Freguesia do Castelo – rede de colectores do Zambujal – 3.ª fase – 

plano de segurança e saúde – aprovação      
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.             
 
 
 
 
3. Loteamento municipal da Cotovia – aprovação do projecto das obras de 

urbanização – condições do alvará – aprovação       
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.             
 
 
 
 
4. Plano de Pormenor da AUGI 2 da Lagoa de Albufeira – rede de águas – recepção 

provisória – aprovação      
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.             
 
 
 
 
5. Plano de Ordenamento da Zona Fixa de Venda Ambulante da Quinta do Conde – 

alteração do n.º 1 do art. 4.º – aprovação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade             
 

 
 
  
6. Ligação ao ramal de esgoto – fornecimento e montagem de electrobomba 

destinada à habitação sita na Estrada da Almoinha, lote 143 – candidatura no 
âmbito do RMARH – subsídio – Cremilda Russo   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.     
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7. Quinzena Gastronómica do Peixe-Espada Preto – 6.ª edição – normas de 
funcionamento e participação –  aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade – decorre de 28 de Maio a 12 de Junho, 
de acordo com o previsto nas normas é criado o dia do “Peixe-Espada”, a 2 de 
Junho, no qual é dado espacial destaque ao produto – preço do prato 8€.           

 
 
 
 
8. Criação de um parque de pré-história – estudo – celebração de protocolo de 

cooperação entre a Câmara Municipal de Sesimbra, a Câmara Municipal de 
Setúbal, a Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, o Centro de 
Investigação e Estudo em Belas Artes/Secção Francisco de Holanda de 
Investigação e de Estudos em Ciências da Arte e do Património da Faculdade de 
Belas Artes e a Casa de Calhariz – aprovação – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade          

 
 
 
 
9. Criação de um espaço de acolhimento de associações do concelho – 

implementação, desenvolvimento e gestão do CIPA-Centro de Inovação e 
Participação Associativa – celebração de protocolo de cooperação entre a Câmara 
Municipal de Sesimbra, a ANIME e a MG BOOS – minuta – aprovação – MG BOOS 
– subsídio eventual – utilização do espaço – normas de adesão – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.            

 
 
 
 

10. Atribuição de distinções e condecorações municipais – medalhão da Vila de 
Sesimbra –  campeãs regionais  – luta greco-romana e luta feminina –  atletas da 
Casa do Benfica da Quinta do Conde – Andreia Geraldes, Catarina Joanico e Paula 
Costa  
Deliberação: Deliberado, por escrutínio secreto e por unanimidade, atribuir às 
atletas em epígrafe o medalhão da Vila.             

 
 
   
 

11. Escola Básica Integrada da Quinta do Conde – jardim de infância e 1.º ciclo do 
ensino básico – refeições escolares – ano lectivo 2009/2010 – transferência de 
verba   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.             

 
 
 
 

12. Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI da Aldeia do Meco –  
de frequência de ATL – subsídio eventual     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.            

 
 
 
  

13. Festa em honra do Senhor Jesus das Chagas – Comissão de Festas – subsídio 
eventual 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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14. Grupo Etnográfico de Danças e Cantares da Região de Sesimbra – XXIII Festival 
de Folclore´2010 – subsídio eventual     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.          

 
 
 
 

15. Clube de Lutas do Bastos – campeonato nacional individual de luta greco-romana e 
luta feminina – subsídio eventual      
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.        

 
 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 15 de Abril de 2011 (zona 1). 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 14 de Abril de 2011. 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS   
• Relatório relativo aos pedidos de habitação no concelho de Sesimbra, respeitante ao 

ano de 2010; 
• Plano de Mobilidade e Transportes Intermunicipal da Área da Terceira Travessia do 

Tejo – Margem Sul – aquisição de serviços – concurso público internacional – 
adjudicação á firma DHV, SA. 

• Balanço Social 2010 – caracterização dos recursos humanos do Município 

 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOURO DA CULTURA E PELOURO 
DA EDUCAÇÃO 
• E-mail do Presidente da Associação Templo Sagrado de Umbanda a oficializar a sua 

presença neste Concelho e a agradecer toda a amabilidade prestada por esta 
Câmara; 

• Relatório de actividades relativo ao 2.º período do ano lectivo 2010/2011 da 
Orquestra Geração do Agrupamento de Escolas da Boa Água; 

• Fax do Agrupamento Vertical Escolas Sesimbra Castelo Poente a agradecer todo 
prestado por esta Câmara por ocasião da realização do XXIV Jogos Desportivos 
Escolares. 

 
 
INFORMAÇÕES VEREADORA DO PELOURO DOS RECURSOS HUMANOS   
• Minuta do protocolo a celebrar entre esta Câmara Municipal e o Barclays Bank para 

disponibilização de produtos e serviços a funcionários no activo e funcionários 
reformados da Autarquia. 

 
 
 

  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.  
   


