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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO 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:  

1.16.ª alteração ao orçamento e 15.ª às grandes opções do plano 2011 
Deliberação: 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.         

 

2. Plano de Pormenor da Zona Norte da Mata de Sesimbra – discussão pública – relatório   
     Deliberação: A ser apreciado na próxima reunião ordinária (Janeiro de 2012). 
        

         
3. Aquisição do lote 1.355 da Boa Água 1 com 300 m2 destinado a equipamento – 

integração no domínio privado municipal – propriedade de António Carvalho Geraldes     
                Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         

    

4. Aquisição dos lotes 1.282 e 1.283 da Conde 1 com a área de 315 m2 e 315 m2 
respectivamente destinados a equipamento – integração no domínio privado municipal 
– propriedade de Jaime Gomes Leitão e Lucinda Rodrigues Nunes da Fonseca     

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         
 
  

5. Saneamento da Freguesia do Castelo – Lagoa de Albufeira – 2.ª fase – rede de 
colectores das Avenidas do Casalão, Sachola, Pinheiros, Alcaide e Acácias – abertura 
de concurso público – júri – nomeação      

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         
 

6. Apoio a famílias carenciadas no mês de Dezembro – projecto – aprovação   
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.        

 

7. Requalificação Urbana do Núcleo Antigo da Vila de Sesimbra – reconversão 
urbanística – zona central – relatório final – adjudicação  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         
 

8. Parque Municipal de Campismo Forte do Cavalo – mini-mercado e snack-bar – 
contrato de concessão – revogação     

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         
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EXPEDIENTE 

1. Ofício de Sua Excelência a Senhora Secretária de Estado dos Assuntos 
Parlamentares e da Igualdade a remeter cópia do ofício n.º 12.102, de 06 do 
corrente, a si enviado por Sua Excelência o Ministro da Administração Interna, que 
contém a resposta à pergunta n.º 919/XII/1.ª, formulada pelo Grupo Parlamentar do 
Partido Comunista Português acerca da “Falta de meios no posto da GNR da 
Quinta do Conde”.  
 
 

2. Ofício da Assembleia Metropolitana da Área Metropolitana de Lisboa a enviar o 
texto da deliberação aprovada, por unanimidade, na sua sessão ordinária, realizada 
no dia 28 do mês findo, sobre o “Processo eleitoral e as competências das áreas 
metropolitanas”.  
 

 
3. E-mail do Presidente da Junta de Freguesia do Castelo a enviar as conclusões do 

“13.º Congresso da Associação Nacional de Freguesias”, realizado nos dias 2 e 3 
de Dezembro, em Portimão.  
 
 

4. E-mail do Presidente da Junta de Freguesia do Castelo a enviar certidão do teor da 
sua deliberação aprovada, por unanimidade, na sessão ordinária de 30 de 
Setembro de 2011, a respeito da “GESTÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO 
PARQUE DE MERENDAS DO CASTELO NA FREGUESIA DO CASTELO – 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA E A JUNTA DE FREGUESIA DO CASTELO 
– ADITAMENTO”.  
 
 

5. E-mail do Grupo Parlamentar Os Verdes a enviar o texto da pergunta dirigida ao 
Ministério da Economia e do Emprego sobre os “Transportes Públicos na Área 
Metropolitana de Lisboa”, subscrita pelos seus deputados Heloísa Apolónia e José 
Luís Ferreira. 

 
 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS   
 
1. Viabilidade de construção de empreendimento turístico – pedido de informação 

prévia – informação favorável – Herdade da Ferraria – Herdade Vale da Fonte, SA  
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. O Vereador Dr. Américo Gegaloto 

produziu declaração de voto. 
          
 
              
 
2. Operações de loteamento – loteamento urbano – recepção provisória – Maçã – 

Movibel, SA 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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3. Operações de loteamento – loteamento urbano – recepção definitiva – Zambujal 
Eduardo Marques  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

4. Operações de loteamento – loteamento urbano – recepção definitiva – Cotovia – 
Monte Alegre, Ld.ª  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

5. Operações de loteamento – loteamento urbano – recepção definitiva – Faúlha – 
Cotovia – UAB, Ld.ª  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

6. Vistoria efectuada ao prédio sito em Sesimbra, na Rua Leão de Oliveira, n.º 9 – 
solicitada pelo arrendatário – incumprimento do preconizado na deliberação de 
09.Abril.2008 pela proprietária Ramira Nunes  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

 
PESSOAL   
 
1. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Bruno 

Vladimiro Dias Henriques das Neves  
 Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         

            
    
 
 
2. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Arqt.º João 

José Simões Raposo  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         

            
 
 
 
3. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Dr. Jonas 

Manuel da Encarnação Alves Baptista Cardoso  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.          

            
      

    
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS   
 
1. 16.ª alteração ao orçamento e 15.ª às grandes opções do plano 2011 

 Deliberação: 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.         
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2. Saneamento do Freguesia do Castelo – Lagoa de Albufeira – 2.ª fase – rede de 

colectores das Avenidas do Casalão, Sachola, Pinheiros, Alcaide e Acácias – 
abertura de concurso público – júri – nomeação                
Deliberação: 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. 
       

 
 
 
 
3. Pavimentação e infraestruturação da Estrada dos Murtinhais na Lagoa de Albufeira 

– plano de segurança e saúde – aprovação – ratificação                
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
       

 
 
 
 
4. Recuperação e reconversão do Cine-Teatro Municipal João Mota – vistoria – 

deficiências de execução – recepção definitiva – não aprovação              
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
       

 
 
 
 
5. Recuperação do edifício da Rua Dr. Aníbal Esmeriz – sede de museus – pedido de 

adiantamento – autorização               
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
       

 
 
 
 
6. Recuperação do edifício da Rua Dr. Aníbal Esmeriz – plano de segurança e saúde 

– coordenador de segurança – nomeação               
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
       

 
 
 
 
 
7. Plano Estratégico do Turismo – desenvolvimento do plano de acção – alteração –  

aprovação               
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
      

 
 
 
 
8. Área Protegida de Âmbito Local – Lagoa de Albufeira – criação/intenção              

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
     

 
 
 



21.12.2011 

 5

9. AUGI 56 à 70 da Lagoa de Albufeira – Secção L – delimitação – aprovação          
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

        
       

      
 
 

10. Acesso, atribuição e gestão das habitações sociais municipais – projecto – 
regulamento –  submissão a discussão pública         
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

11. Toponimia – atribuição de topónimo na Maçã – Rua das Ginjeiras      
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
 

12. Instalação pelo concessionário de quiosque destinado a cafetaria com esplanada, 
caso 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 técnica de 
concepção e instalação – aprovação – arrematação em hasta pública – abertura de 
novo procedimento       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

13. Dia Municipal do Bombeiro – fixação da data e programa das comemorações         
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
  
 
 

14. Apoio às actividades de tempos livres – normas – alteração da deliberação de 
09.Abril.2008          
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

15. Ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico da rede pública – gestão de 
refeitórios  – normas – anexos I e II – alteração da deliberação de 02.Março.2011          
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

16. Fornecimento de refeições – actividades de enriquecimento curricular – ano lectivo 
2011/2012 – Agrupamento de Escolas do Castelo (EB Santana e Maçã) – protocolo 
entre a Câmara Municipal de Sesimbra e o Centro Paroquial Bem Estar Social do 
Castelo – n.º 2 da cláusula 2.ª – alteração da deliberação de 06.Outubro.2011          
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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17. BTT pelo património 2012 – projecto – aprovação          
Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 
 
 

18. Associação de Empresários Pela Inclusão Social – ano lectivo 2010/2011 – 
protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Associação EPIS – 
subsídio – alteração da deliberação de 16.Dezembro.2009           
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

        
 
 

 
 

19. Associação de Pais de Alfarim e Aiana de Cima – apoio à frequência de ATL – 
subsídio eventual          
Deliberação: Não apreciado.        
 
 
 
 

 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 09 de Dezembro de 2011 (zona 3)  
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOURO DA EDUCAÇÃO   
• Relatório de avaliação das refeições escolares – Outubro/2011. 
 

 
INFORMAÇÕES VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS   
• Taxas e cedências relativas à administração urbanística e taxas e licenças 

municipais – errata.  
 

 
  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.  
 

 
 


