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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 03 MARÇO DE 2010 

 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a f alta do Senhor Presidente, 
que não compareceu por se encontrar numa reunião da  Mesa da Secção de 
Municípios com Actividade Piscatória e Portos, no M useu Marítimo de Ílhavo 

 

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- QuinzenaOnd@Jovem 2010 – projecto – aprovação 
  Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
EXPEDIENTE 

1. Ofício da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Sesimbra a remeter o 
Relatório Anual das suas Actividades referente ao ano de 2009 e a cópia da Acta 
da reunião da Comissão Alargada que aprovou o referido relatório, e bem assim, a 
enviar o Plano de Acção para o ano em curso.  

 
 
2. Ofício do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local a enviar o 

aviso prévio de greve para o dia 04 de Março do ano em curso.  
 

3. Ofício do Partido “Os Verdes” a remeter cópia da resposta à pergunta dirigida ao 
Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território sobre a “Co-incineração de 
resíduos industriais perigosos”, subscrita pela deputada Heloísa Apolónia. 

 
 
4. Ofício da Associação para a Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo – 

Escola Profissional do Montijo a agradecer a disponibilidade manifestada para 
acolher os alunos estagiários do Colégio Romeno Emanuil Ungureanu no âmbito do 
projecto Leonardo da Vinci “Tourism Without Borders”. 

 
 
4. Ofício da Associação do Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal a enviar a lista 

dos seus eleitos para o triénio 2010/2013, na sequência dos resultados do acto 
eleitoral realizado no passado dia 12 de Fevereiro. Deliberação genérica    
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REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Legalização de construção de moradia em AUGI – Rua Vasco da Gama, lote 139 – 
AUGI 15 – Lagoa de Albufeira – Anaclato Ribeiro  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

 

2. Legalização de construção de anexo habitacional e muro em AUGI – Rua da Boa 
Hora, lote 34 – AUGI 13 – Lagoa de Albufeira – Eduardo Sério   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

3. Legalização de construção de moradia unifamiliar, anexo e muro em AUGI – Rua 
dos Eucaliptos, lote 94 – AUGI 6 – Lagoa de Albufeira – Maria Manuela Martins   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

4. Quinta do Conde – destaques  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
 
 
 

5. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 18/82 
respeitantes aos lotes 149 e 150 – Quintinha – Zona 1 – Maria de Lurdes Matias 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
 
1. 3.ª alteração ao orçamento e 2.ª ás grandes opções do plano 2010   

Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                
 
 
 
 
 
2. Saneamento da freguesia do Castelo – sistema em baixa – 1.º grupo de rede de 

colectores – Caixas/Alfarim/Meco/Torrões – 3.ª fase – Meco/Torrões – prorrogação 
do prazo               
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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3. Regularização e pavimentação da conclusão da zona sudoeste do Conde 3 – 

prorrogação do prazo  – 4.ª situação –  ratificação              
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

           
 
 
 
 
4. Cafetaria do Castelo – rendas em atraso – agravamento – dispensa                

Deliberação: Não apreciado. 
         
 
 
 
                      
5. Realização de obra de ligação ao ramal de esgoto da habitação sita no Zambujal 

de Baixo – Casal do Borba – candidatura no âmbito do RMARH – subsídio – 
América Marques  

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
 
 
 
 
 

6. Realização de obra de ligação ao ramal de esgoto da habitação sita no Zambujal 
de Baixo – Casal do Borba – candidatura no âmbito do RMARH – subsídio – Maria 
da Conceição Rodrigues 

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
          
                 
                        
         
  
7. Realização de obra de ligação ao ramal de esgoto da habitação sita no Zambujal 

de Baixo – Casal do Borba – candidatura no âmbito do RMARH – subsídio – Maria 
Dolores Gomes 

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
1.  

 
                 
 
 
 
8. Carnaval 2010 – preço dos bilhetes dos lugares comprados nas bancadas 

instaladas na Avenida dos Náufragos e Avenida 25 de Abril para a 3.ª feira – 
restituição do valor - ratificação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, ratificar o acto de devolução do valor dos 
bilhetes.      

                       
 
 
 
 
9. Feira da Festa das Chagas 2010 – normas de funcionamento – aprovação    
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. A feira terá lugar no átrio do terminal 

rodoviário de Sesimbra, de 30 de Abril a 05 de Maio.  
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10. Cercizimbra – transportes escolares – crianças deficientes e com necessidades 
educativas especiais – subsídio eventual   

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                        
 
 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 18 de Fevereiro (zona I); de 18 de 

Fevereiro de 2010 (zona III); de 10 de Fevereiro de 2010 (zona V).      
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 18 de Fevereiro de 2010.  
• Constituição em regime de propriedade horizontal do prédio sito na Cotovia, lote 4 – 

Construções Joaquim Carvalho Casaca & Filhos, Ld.ª – deferido por despacho de 10 
de Fevereiro de 2010.  

 
 
                
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE PELOUROS DE BIBLIOTE CAS 
MUNICIPAIS, ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  
• Relatório do 4.º trimestre de 2009 GIP´s-Gabinetes de Inserção Profissional de 

Sesimbra e da Quinta do Conde e Espaço Cidadania da Quinta do Conde. 
• Relatório do ano de 2009 respeitante às actividades do Espaço Cidadania. 
• Relatório do ano de 2009 respeitante às actividades realizadas na Biblioteca 

Municipal de Sesimbra. 
• Comunicação do Comissário do Plano Nacional de Leitura dando conta das verbas 

transferidas para os diversos Agrupamentos Escolares do Concelho no ano 2009.    
• Da responsável pelo Núcleo de Xadrez do Agrupamento Vertical de Escolas do 

Castelo a apresentar o Balanço do trabalho desenvolvido ao longo do 1.º período do 
corrente ano lectivo.   

 
 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 
• Informação do GDAE-Gabinete de Apoio às Pescas e Ruralidade dando conta do 

movimento das descargas em todas as lotas a nível nacional nos últimos dois anos. 
• Informação da DAF-DGFCO-Serviço de Fiscalidade e Financiamentos Externos 

acerca da rectificação do cabimento e transferência do valor do subsídio atribuído ao 
Grupo recreativo Escola Unidos de Vila Zimbra para aquisição de viatura em 2.ª 
mão. 

 
 
 
INFORMAÇÕES DA VEREADORA DO PELOURO DA HABITAÇÃO 
• Relação da dívida da inquilina municipal Esmeralda Ribeiro da Silva respeitante ao 

fogo sito no Zambujal, lote A – 1.º dt.º. 
• Relação da dívida do inquilino municipal Victor Rodrigues da Silva Lobo respeitante 

ao fogo sito na Almoinha, edifício 1 – corpo A – r/c dt.º. 
 
 
 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.  


