03.08.2011

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA
REALIZADA NO DIA 03 AGOSTO DE 2011
ORDEM DO DIA

EXPEDIENTE

1. E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses a informar que no seu
sítio, na zona do Congresso, se encontram as conclusões e documentos
complementares, aprovados no XIX Congresso da ANMP, o qual teve lugar no dia 9
de Julho de 2011, em Coimbra.

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. E-mail do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar cópia do
ofício dos Deputados do PCP na Assembleia da República eleitos pelo círculo
eleitoral de Setúbal, no qual reafirmam o seu compromisso de defender os
interesses dos trabalhadores e da população do Distrito de Setúbal, anexando o
Projecto de Resolução n.º 4/XII-1.ª “Pela Renegociação da Dívida Pública e pelo
Desenvolvimento da Produção Nacional”, apresentado pelos mesmos na
Assembleia da República.

4. Ofício do Grupo Desportivo de Sesimbra a agradecer toda a colaboração prestada
por esta Câmara, na realização das diversas actividades desenvolvidas, na época
desportiva de 2010/2011.

REQUERIMENTOS E PROCESSOS
1. Obras novas – construção de lar de 3.ª idade e unidade residêncial para idosos –
arquitectura – Casalão – Covas da Raposa – Casal do Manta, SA
Deliberação:
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2. Legalização de construção de moradia e muro na AUGI 15 da Lagoa de Albufeira –
Rua de St.º António, lote 107 – licenciamento – Carla Cristão
Deliberação:

3. Quinta do Conde – destaque
Deliberação:

4. Operações de loteamento – loteamento urbano – recepção provisória da rede de
águas – AUGI 10 – Lagoa de Albufeira – Comissão de Administração da AUGI 10
Deliberação:

5. Operações de loteamento – loteamento urbano – autorização provisória para as
obras de urbanização – EDP e PT – AUGI 38 – Lagoa de Albufeira – Comissão de
Administração da AUGI 38
Deliberação:

6. Operações de loteamento – loteamento urbano – autorização provisória para as
obras de urbanização – EDP, PT, rede de águas, rede de esgotos domésticos e
pluviais, arruamentos e sinalização – AUGI 29 – Lagoa de Albufeira – Comissão de
Administração da AUGI 29
Deliberação:

7. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 20/86 –
Quintinha – Arménio Bernardino, Ld.ª
Deliberação:
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS
1. 10.ª alteração ao orçamento e 9.ª às grandes opções do plano 2011
Deliberação:

2. Saneamento da Freguesia do Castelo – rede de colectores dos lotes nascente e
poente – projectos de execução – aprovação
Deliberação:

3. Plano de Pormenor da Zona Norte da Mata de Sesimbra – submissão a discussão
pública
Deliberação:

4. Cedência e utilização de viaturas municipais de transportes – normas – aprovação
Deliberação:

5. Arquivo Municipal – eliminação de documentos
Deliberação:

6. Mudança da atribuição do fundo de maneio para o restante período de 2011 do
Departamento de Serviços Urbanos para a actual Coordenadora Técnica Elsa
Maria Correia Marques – aprovação
Deliberação:

7. Protocolos de colaboração entre a Câmara Municipal de Sesimbra e o Instituto de
Conservação da Natureza e da Biodiversidade, IP e entre a Câmara Municipal de
Sesimbra e a Associação Comercial de Operadores Maritimo Turisticos de
Sesimbra – colocação dos postos de amarração no Parque Marinho Luís Saldanha
e sua manutenção – minutas – aprovação
Deliberação:
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8. Contrato de prestação de serviços com a rádio Sesimbra FM – Denúncia
Deliberação:

9. Contrato de arrendamento do Centro Municipal de Ténis de Sesimbra a celebrar
entre a Câmara Municipal de Sesimbra e o Clube Escola de Ténis de Sesimbra –
minuta – aprovação
Deliberação:

10. Previsão do Plano anual de transportes escolares para o ano lectivo 2011/2012 –
aprovação
Deliberação:

11. Concessão de auxílios económicos no âmbito da acção social escolar do 1.º ciclo
do ensino básico – ano lectivo 2011/2012 – normas e critérios – aprovação
Deliberação:

12. Fornecimento de refeições em refeitórios escolares em serviço de catering –
concurso – 1.ª fase – relatório final – aprovação
Deliberação:

13. Cedência do lote 2536 do Conde 3 em substituição da área de 153 m2 dos lotes
1837 e 1840 sitos na Avenida dos Aliados, na Boa Água 1, destinados a moradia
em banda – GALBEX, Ld.ª – aceitação
Deliberação:

14. ZimbraMel’2011 – XIII Feira do Mel da Península de Setúbal – normas de
participação e funcionamento – aprovação – Associação dos Apicultores da
Península de Setúbal – subsídio eventual
Deliberação:

4

03.08.2011
15. Associação EPIS-Empresários pela Inclusão Social – ano lectivo 2010/2011 –
equipa de mediadores para o sucesso escolar – subsídio eventual
Deliberação:

16. Associação de Pais das Escolas do Castelo Poente – apoio à frequência de ATL –
alunos carenciados – subsídio eventual
Deliberação:

17. Agrupamentos/Escolas – apoio a Projecto Escola – subsídio eventual
Deliberação:

18. Sociedade Musical Sesimbrense – obras de remodelação (águas, esgotos e
electricidade) – subsídio eventual
Deliberação:

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 14 e 19 de Julho de 2011 (zona 1);
e de 26 de Julho de 2011 (zona 5).
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 06, 14 e 21 de Julho de 2011.
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS
• Contas intercalares de 2010 e acta da Assembleia realizada no dia 18 de Junho de
2011 – Comissão de Administração da AUGI 16 da Lagoa de Albufeira.
• Contas intercalares da Comissão de Administração da AUGI 40 das Courelas da
Brava referentes aos anos 2009 e 2010.
INFORMAÇÃO DA VICE-PRESIDENTE DO PELOURO DA EDUCAÇÃO
• Relatório descritivo dos estabelecimentos de educação e ensinos públicos
relativamente ao 7.º Conselho Municipal de Educação de Sesimbra enviado pela
DRELVT - Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo
INFORMAÇÃO DO VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
• Acta resumida da reunião realizada em 07/07/2011, com os peritos locais das
Finanças e respectivos coordenadores desta Câmara, relativamente ao IMI, sobre a
definição de novos coeficientes de localização e zonamento.
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