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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2013 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta da Vereadora Senhora 
Dr.ª Cármen Dolores Mártires Marcelino Cruz, que não compareceu por se 
encontrar de férias. 

ORDEM DO DIA 

 ASSUNTO 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 

 
 

1. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do 
condelho de Sesimbra – lote poente 2.ª fase – sistema Fétais/Fornos – prorrogação 
do prazo – modificação objetiva do contrato 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

EXPEDIENTE 

1. Ofício do Gabinete de Sua Excelência o Senhor Primeiro-Ministro a informar que o 
assunto, que acompanhava o ofício desta Câmara Municipal n.º 14.572/2013, de 30 
de julho, a respeito do “Regime de Horário e Férias na Administração Pública – 
Tomada de Posição, aprovada na reunião ordinária realizada no dia 24 de julho de 
2013, foi transmitido ao Gabinete da Ministra de Estado e das Finanças e ao 
Gabinete do Ministro-Adjunto e do Desenvolvimento Regional. 
 
 

2. Email da Associação Nacional de Municípios Portugueses a informar que nos 
termos do artigo 8.º da Lei Eleitoral para as Autarquias Locais, na redação dada 
pela Lei Orgânica 3/2005, de 29 de Agosto, durante o período da campanha 
eleitoral (de 17 a 27 de setembro) os candidatos efetivos e os candidatos suplentes, 
no mínimo legal exigível, têm direito a dispensa do exercício das respetivas 
funções, contando esse tempo para todos os efeitos, incluindo o direito à 
retribuição, como tempo de serviço efetivo.  
 

 
3. Email da Direção do Grupo Desportivo de Alfarim a enviar cópia do ofício dirigido à 

Direção do Grupo Desportivo de Sesimbra no qual, pelas razões no mesmo 
expostas, solicita os devidos esclarecimentos relativamente ao teor do discurso 
proferido pelo Presidente do Grupo Desportivo de Sesimbra por ocasião da Sessão 
Solene do 66.º Aniversário daquele Clube.  

 
 
4. Ofício da Federação de Andebol de Portugal a agradecer todo o apoio prestado por 

ocasião da Fase Final do Circuito de Andebol Praia’2013, realizado em Sesimbra, 
de 02 a 04 de agosto último. 
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REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
                                      

1. Viabilidade de construção de edifício para habitação – pedido de informação prévia 
– informação favorável – Rua Conselheiro Ramada Curto e Rua da Juventude – 
Sesimbra – Construções Jardins da Costa, Ld.ª.   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

2. Operações de loteamento – loteamento urbano – receção provisória – Argeis – 
Sesimbra – Gestivipor, SA  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. 17.ª alteração ao orçamento e 16.ª alteração ás grandes opções do plano 2013  

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

2. Bairro Infante D. Henrique – loteamento municipal – atribuição de fogos – alteração 
de parte da deliberação de 24.julho.2013  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

3. Moagem de Sampaio –  Programa EDP: Ilumina Património –  celebração de 
protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Fundação EDP – minuta – 
aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

4. Cedência de espaço na EB1 do Zambujal N.º 2 – instalação de museu rural – 
reunião de 19.junho.2013 – celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de 
Sesimbra e a Junta de Freguesia do Castelo – minuta – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. Auxílios económicos do 1.º ciclo do Ensino Básico – normas e critérios – normas – 
pontos 4.4 e 4.5 – alteração da deliberação de 22.agosto.2012   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

6. Escola Básica Integrada da Quinta do Conde – gestão de refeitório –  ano letivo 
2013/2014 – comparticipação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

7. Plano anual de transportes escolares – previsão – ano letivo 2013/2014 – 
retificação da deliberação de 22.maio.2013   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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8. Transportes escolares – percurso de risco – aprovação – normas – anexo I – 
aprovação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

9. Orquestra Geração – Agrupamento de Escolas da Boa Água – contratação de 
serviços de Coordenação Pedagógica e Artísitica – emissão de parecer favorável 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

10. Planos de desenvolvimento desportivo – época 2010/2011 – contratação de 
técnicos com formação certificada – inclusão da Associação Cultural e Desportiva 
da Cotovia – subsídio – alteração da deliberação de 22.setembro.2010   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

11. Planos de desenvolvimento desportivo – época 2011/2012 – contratação de 
técnicos com formação certificada – inclusão da Associação de Desenvolvimento 
da Quinta do Conde –  subsídio – alteração da deliberação de 23.janeiro.2013   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

12. Planos de desenvolvimento desportivo – época 2012/2013 – contratação de 
técnicos com formação certificada – subsídios 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

13. Festas em Honra de Nossa Senhora da Luz’2013 – Comissão de Festas – subsídio 
eventual    

       Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

14. Festas em Honra de Nossa Senhora da Atalaia – Círio da Azoia’2013 – Comissão 
de Festas – subsídio eventual    

       Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Plano de Mobilidade e Transportes Intermunicipal da Área de Influência da TTT 

(Margem Sul) – relatório de caraterização e diagnóstico – versão final – relatório final 
da fase 1 – aprovação pela representação de Sesimbra na Comissão Executiva do 
Plano.   

• Plano de Mobilidade e Transportes Intermunicipal da Área de Influência da TTT 
(Margem Sul) – elaboração – contrato de prestação de serviços – acordo de cessão 
de posição contratual (de DHV para Consórcio FIFUEIRA DE SOUSA/BSA, 
constituído pelas empresas Figueira de Sousa-Planeamento de Transportes e 
Mobilidade Unipessoal, Ld.ª e Bruno Soares Arquitectos, Ld.ª). 
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INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOUROS DA CULTURA, AÇÃO 
SOCIAL E TURISMO 
• Relatório “Escolas e Domingos em Família”, realizado entre setembro de 2012 e 

junho de 2013, no Cineteatro Municipal João Mota. 
• Relatório da “Participação do Serviço Educativo do Museu municipal de Sesimbra 

com serviços Projetos Educativos”, realizado entre setembro de 2012 e julho de 
2013, nos Núcleos Museológicos. 

• Avaliação do “Projeto Alimentar em Período de pausas letivas – mês de agosto”. 
• Relatório geral dos “Cursos de Turismo-Formação de ativos e desempregados em 

Hotelaria e Turismo”, nas “Áreas Protegidas e Turismo de Descoberta”, realizado de 
02 de maio a 25 de julho de 2013 e “Serviço de banquetes e preparação de serviço 
de mesas”, realizado de 03 de maio a 25 de junho de 2013”, no Centro de Estudos 
Culturais e de Ação Social Raio de Luz.”. 

 
 
 
 
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.  
 


