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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2011 

ORDEM DO DIA 

 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta da Vice-Presidente, 
Senhora Dr.ª Felícia Maria Cavaleiro da Costa, que não compareceu por se 
encontrar de férias. 

 

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) Fornecimento de refeições em regime de confecção local e de refeições 
transportadas para os jardins-de-infância e escolas básicas do 1.º ciclo do 
concelho de Sesimbra e aquisição de mobiliário para a cozinha da escola 
básica 1/jardim de infância de Sampaio – relatório final – aprovação – 
adjudicação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.          

   
 
 
           
2) Dispensa da prestação da caução para a boa execução das obras de 

urbanização e adiantamento das taxas de urbanização – celebração de 
protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Comissão de 
Administração da AUGI 54 do Alto das Vinhas – minuta – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.        
  

 

 

 
EXPEDIENTE 

1. Ofício de Suas Excelências os Senhores Ministro Adjunto e dos Assuntos 
Parlamentares e Secretário de Estado da Administração Local e da Reforma 
Administrativa a solicitarem, pelas razões no mesmo expostas, a contribuição dos 
Órgãos Autárquicos deste Município no que respeita ao “Documento Verde da 
Reforma da Administração”, o qual se encontra em discussão pública.  

 
 

2. Ofício do Chefe de Gabinete de Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, a enviar, a pedido deste, cópia da 
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“Declaração de Impacte Ambiental”, relativa ao Projecto “Conjunto Turístico 
Herdade Vale da Fonte. 
 

 
 

3. Ofício da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde a enviar o texto da moção 
acerca do “Serviço de Atendimento Permanente em Sesimbra” aprovada, por 
unanimidade, na sua sessão ordinária realizada no dia 30 de Setembro último. 
 
 

 
4. Ofício da Assembleia de Freguesia de Santiago a enviar o texto da moção sobre o 

“Documento Verde da Reforma da Administração Local”, aprovada, por maioria, na 
sua sessão ordinária realizada no dia 30 de Setembro último. 

 
 
 
5. Ofício da Junta de Freguesia do Castelo a enviar o texto da moção subordinada ao 

tema “Pelo Poder Local Democrático, Pela Dignificação das Freguesias”, aprovada, 
por unanimidade, na sua reunião realizada no dia 19 de Outubro do mês findo. 
 
 
 

6. E-mail da Junta Metropolitana de Lisboa a enviar as propostas, as actas n.ºs 8, 9 e 
10, a minuta da acta n.º 11 e o documento aprovado sobre as conclusões da sua 
reunião extraordinária realizada no dia 29 de Setembro de 2011 acerca do 
“Documento Verde”, aprovadas em reunião ordinária realizada no dia 20 de 
Outubro do mês findo. 

 
 
 
7. E-mail da Assembleia Municipal do Seixal a remeter o ficheiro que contém cópia do 

ofício n.º 2.315, assim como cópias de tomadas de posição, por si aprovadas na 4.ª 
sessão ordinária, realizada no dia 29 de Setembro do ano em curso. 

 
 

 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS   
 
1. Obras novas – alteração do condomínio de 15 fogos, muros e piscina – arquitectura 

– Palames – ERG 2M, Ld.ª 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
2. Quinta do Conde – destaques 
    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

3. Destaque – Juncal – Elisiário Carapinha 
    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

4. Destaque – Vale Paraíso – Ilídio Pires e João Pires 
    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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5. Destaque – Pedreiras – Maria Manuela Raimundo e Outros: 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

 
6. Operações de loteamento – loteamento urbano – autorização provisória para o 

início das obras de urbanização – rede de águas, rede de esgotos domésticos e 
pluviais, arruamentos e sinalização, rede de gás, rede eléctrica e rede de 
telecomunicações – AUGI 54 do Alto das Vinhas – Comissão de Administração da 
AUGI 54 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

7. Operações de loteamento – loteamento urbano – anexos I (caução/taxas em 
dívida), II, III (dados destinados ao alvará) e IV (condicionantes do loteamento) – 
aprovação – AUGI 42 do Casal do Sapo – Comissão de Administração da AUGI 42 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

8. Operações de loteamento – loteamento urbano – autorização provisória para o 
início das obras de urbanização – rede de águas, rede de esgotos, rede viária, rede 
de infra-estruturas de telecomunicações e rede de infra-estruturas eléctricas – AUGI 
35 da Lagoa de Albufeira – Comissão de Administração da AUGI 35 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
 
9. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 19/02 – 

Almoinha – Sampainveste, Ld.ª 
Deliberação: Não apreciado. 
 

 
 

10. Operações de loteamento – loteamento urbano – recepção definitiva – Zambujal 
Cafial, Ld.ª 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
 

11. Diversos: 
Comissão de Administração da AUGI 39 – incumprimento por parte do proprietário 
José Manuel Delgado – Rua 5 de Outubro, lote 10 – Lagoa de Albufeira – pedido de 
suspensão da ligação às redes de infra-estruturas 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
PESSOAL 
 
1. Processo disciplinar – aplicação da pena – Ana Isabel Correia da Graça  

Deliberação: Deliberado, por escrutínio secreto e por unanimidade, aplicar a pena 
de multa.          
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2. Processo disciplinar – aplicação da pena –  Carlos Miguel da Cruz Fernandes 
     Deliberação: Deliberado, por escrutínio secreto e por unanimidade, aplicar a 

sanção disciplinar de despedimento.        
 
 
 
3. Mobilidade interna de um enfermeiro de trabalho – Joaquim Carvalho 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.        
 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS   
 
1. Requalificação Urbana do Núcleo Antigo da Vila de Sesimbra – Reconversão 

Urbanística – zona central – rectificação da redacção do convite – ratificação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.          

            
 
 
2. Requalificação Urbana do Núcleo Antigo da Vila de Sesimbra – Reconversão 

Urbanísitica – zona central – esclarecimentos de erros e omissões – aprovação 
entrega de propostas – prorrogação de prazo – ratificação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.          

 
 
 
3. Empréstimo a longo prazo até ao montante de 1 milhão de euros destinado a 

financiar as obras de urbanização da Ribeira do Marchante e Pavimentação e Infra-
estrutras da Estrada dos Murtinhais na Lagoa de Albufeira – cláusulas contratuais –  
envio à Assembleia Municipal – rectificação da deliberação de 06.Outubro.2011 – 
ratificação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         

 
 
 
4. Fornecimento de refeições em regime de confecção local de refeições 

transportadas para os jardins de infância e escolas básicas do 1.º ciclo do concelho 
de Sesimbra – pedido de autorização para o procedimento de abertura de concurso 
público – envio à Assembleia Municipal – rectificação da deliberação de 
06.Outubro.2011 – ratificação               
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
       

 
 
5. Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) – agravamento da taxa, respeitante a 2011 , 

a vigorar em 2012 – listagem das edificações – aprovação  
 Deliberação: Não apreciado.          

 
 
 
6. Destaque – Pocinho – Pedreiras, lote 1 – Câmara Municipal de Sesimbra             

Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
       

 
       

7. Projecto “Gente Activa” – normas – fixação do preço da mensalidade e seguro 
anual – aprovação                
Deliberação: Aprovado, por unanimidade – dos 18 aos 55 anos; ser residentes no 
Concelho de Sesimbra; 10 € mês e 10 € seguro desportivo anual; 2 aulas de 
actividade física, com duração de 45 minutos; as aulas decorrem às 2.ª e 4ª.s 
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feiras, com início às 19 horas, no Salão de Festas Joaquim Pinto Braz, no Ginásio 
do Grupo Desportivo de Sesimbra. 
       

 
 
8. Atribuição de distinções e condecorações municipais – equipa do Clube Escola de 

Ténis – campeões regionais +45 – campeonato de inter-clubes – medalhão da Vila 
de Sesimbra               
Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade, atribuir o 
medalhão da Vila de Sesimbra a João Pedro Aldeia, José Galvão, Luís Esteves, 
Pedro Aleixo Dias, Pedro Roque e Rui Ribas. 
 
 
 

9. Festas em Honra de Nossa Senhora da Luz – Comissão de Festas – subsídio 
eventual              
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
       

 
 

10. Festas em Honra de Nossa Senhora da Atalaia – Comissão de Festas – Círio da 
Azoia – subsídio eventual              
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
       
 

 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 24 e 26 de Outubro de 2011 (zona 

1); de 25 de Outubro de 2011 (zona 2) e de 30 de Setembro e de 19 e 21 de Outubro 
de 2011 (zona 5).  

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 22 de Setembro e de 13 e 20 de 
Outubro de 2011.  

 
 
 

 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOUROS DA CULTURA E DO 
TURISMO  
• Estudo relativo ao apoio técnico de acompanhamento arqueológico no decurso da 

realização de estudos geotécnicos na Fortaleza de Santiago. 
• Relatório das acções de educação ambiental – programa Bandeira Azul 2011. 
• Relatório das acções do Dia Mundial do Turismo. 
• Relatório do XVI Encontro de Limpeza Subaquática. 
 
 
 
 

   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.  
   

 


