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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 19 JANEIRO DE 2011 

 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta do Vereador Senhor Dr. 
José Henrique Peralta Polido, que não compareceu por motivo de doença. 

 
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. Projecto “Apoio Alimentar” – “Direito à Alimentação” – adesão do Município de 
Sesimbra        

 Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         
  

 
 
 
 
2. Tarifário do serviço de águas e de resíduos sólidos urbanos para 2011 –   

deliberação de 15/12/10 – rectificação – edital – omissão de parte da deliberação      
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Junta de Freguesia de Santiago a informar ter sido eleita a Senhora D. 
Cármen Sofia Pereira Rosa, por motivo do pedido de suspensão do mandato, pelo 
período de 365 dias, do membro Senhor Leandro Martins.   

 
 
2. Ofício da Junta de Freguesia do Castelo a enviar cópia do Orçamento, do Plano de 

Actividades, PPI e PPA, do Mapa de Pessoal e do Relatório do Estatuto da 
Oposição para o ano de 2011.    
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3. Ofício da Assembleia Freguesia da Quinta do Conde a remeter o texto das 
deliberações, por si aprovadas na Sessão Ordinária, realizada no passado dia 22 
de Dezembro.  

 
 
4. E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses a solicitar informação 

acerca da dívida a este Município pelo Ministério da Educação/Direcção Regional 
da Educação de Lisboa no âmbito dos protocolos, acordos e compromissos 
celebrados com aquele Ministério. 
 

 
5. E-mail da Associação de Municípios da Região de Setúbal a remeter cópia dos 

documentos a si enviados pela SIMARSUL-Sistema Integrado Multimunicipal de 
Águas Residuais da Península de Setúbal, SA, acerca da decisão da Comissão 
Europeia que condiciona o pagamento do saldo final da candidatura ao Fundo de 
Coesão à adjudicação de obras para resolução do problema dos efluentes das 
suiniculturas na Península de Setúbal.  

 
 
6. Ofício também da Associação de Municípios da Região de Setúbal a remeter a acta 

da reunião da sua Comissão Executiva, realizada no passado dia 29 de Novembro.  
 
 
7. Ofício da Área Metropolitana de Lisboa a enviar deliberação por si tomada, na 

Sessão Ordinária realizada no dia 13 de Dezembro último, acerca do Orçamento de 
Estado para 2011 e suas consequências na Administração Local. 

 
 
 
8. Ofício da Assembleia Municipal de Almada a remeter cópias das decisões por si 

tomadas na Sessão Plenária de Dezembro, realizadas nos dias 16, 17 e 20 
Dezembro de 2010. 

 
 
9. Ofício da Assembleia Municipal do Seixal a remeter cópias das suas tomadas de 

decisão aprovadas, na sua 4.ª Sessão Extraordinária e 5.ª Sessão Ordinária de 
2010 realizadas, respectivamente, nos dias 20 e 21 de Dezembro último. 

 
 

10. E-mail da ENA-Energia e Ambiente da Arrábida a remeter a alteração à composição 
da Assembleia Geral do seu Conselho de Administração. 

 
 

11. Ofício da AIA-Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal a enviar 
cópia das Grandes Opções do Plano para 2011, documento que mereceu 
aprovação por parte do seu Conselho Directivo e Assembleia Intermunicipal em 19 
e 29 de Novembro de 2010, respectivamente. 

 
 

12. Ofício dos TST-Transportes Sul do Tejo, SA a comunicar que a partir de 01 do 
corrente, entra em vigor a actualização do tarifário para os transportes urbanos de 
Sesimbra. 

 
 

13. Ofício da Brisa Auto-Estradas de Portugal a informar que se encontra a 
implementar um processo de reorganização societária que, entre outros aspectos, 
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contempla a automatização da actividade de concessionária de auto-estradas 
actualmente desenvolvida pelo Grupo Brisa, pelo que irá transferir para uma 
sociedade por si totalmente denominada – a Brisa Concessão Rodoviária, SA, que 
passará a ocupar-se da exploração e manutenção das seguintes redes viárias A1, 
A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, A12, A13 e A14.    

 
 

14. E-mail dos Serviços Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Sesimbra a dar 
conhecimento que a eleição dos órgãos sociais para o triénio 2011/2013 terá lugar 
no dia 12 do corrente e que a tomada de posse será no dia imediatamente a seguir 
pelas 17,30 nas instalações dos seus Serviços Administrativos. 

 
 

15. E-mail da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1 n.º 3 da 
Quinta do Conde a enviar a lista dos novos Órgãos Sociais. 
Deliberação genérica. 

 
 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Reconversão urbanística das áreas urbanas de génese ilegal – Pinhal do General – 
AUGI n.º 18 – reconversão por iniciativa municipal (com o apoio da administração 
conjunta) – pedido de certidão – não aplicabilidade do Decreto-Lei n.º 555/99, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/01 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

 
 
 
 

2. Destaque – Parral – Maria Júlia Augusto 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
 

 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. Construção da escola do 1.º ciclo e jardim infantil do Pinhal do General – recepção    

provisória de parte dos trabalhos   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.           

 
            
 
 
 
 
2. Recuperação do edifício Anibal Esmeriz/Sede de Museus – reunião de 18/08/10 – 

rectificação de procedimento – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.           
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3. Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia do Concelho de 

Sesimbra – alteração – envio à Assembleia Municipal  
Deliberação: Não apreciado. A ser apreciado na próxima reunião. 

 
 
 
 
      
 
4. PROT-AML-Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana 

de Lisboa – alteração – contributo da Câmara Municipal de Sesimbra no âmbito da 
discussão pública – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

           
   
 
 
 
 
5. Toponimia – caminho público em Almoinha, registado na Conservatória do Registo 

Predial de Sesimbra sob o n.º 5.246, da freguesia do Castelo – reconhecimento  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
 
 
6. Projecto “Apoio Alimentar” – “Direito à Alimentação” – adesão do Município de 

Sesimbra        
    Deliberação: Apreciado ao abrigo do art. 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, republicado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  
                   
            
     
          
 
 
7. Musealização e Interpretação da Jazida de Pegadas de Dinossáurios da pedreira 

do Avelino – candidatura PRODER – EIXO 3 – ADREPES – ratificação       
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
                   
     
 
 
          
 
8. Candidatura ao Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países 

Terceiros (FEINPT) – promoção da interculturalidade a nível municipal – 
rectificação da deliberação de 09/06/10     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 
 



19.01.2011 

 5

 
 
 
9. Alienação de fogo municipal – habitação municipal da Almoinha, edifício 1, Corpo 

C, 2.º esq.º – Mário Caçoeiro 
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
           
 
 
 
 
 

10. Alienação de fogo municipal – Bairro Argeis, Bloco 5, 2.º esq.º – Sesimbra – Carlos 
dos Santos filho do inquilino Humberto Delfim Ramos dos Santos – alteração da 
deliberação de 11/11/09 

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
           

 
 
 
 
 

11. Promoção do Desenvolvimento Regional na Área da Construção Civil e Obras 
Públicas – celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a 
Associação de Empresas de Construção Civil e Obras Públicas – minuta – 
aprovação  

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
           
 
  
 
 
 

12. Projecto “ABANDONO ZERO” – Combate ao Abandono Escolar preferencialmente 
no 3.º Ciclo para os alunos em situação de não frequência ou em risco de 
abandono escolar – celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de 
Sesimbra e a Associação EPIS-Empresários Pela Inclusão Social – minuta – 
aprovação  

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
                            

 
 
 
 
 

13. Agrupamentos de Escola – acompanhamento de refeições – ensino básico e 
jardins de infância da rede pública – ano 2011 – subsídios    

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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14. Agrupamentos de Escola do Concelho – acção social escolar – livros e material 
escolar – 1.º ciclo do ensino básico e jardins de infância da rede pública – ano 
2011 – subsídios    

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

 
 
 

15. Agrupamentos de Escola do Concelho – material didáctico, limpeza, expediente e 
telefones – ano 2011 – subsídios    

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

 
 

16. Agrupamentos de Escola do Concelho – jardins de infância – prolongamento de 
horário – ano 2011 – subsídios    

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
 
 
 
 

17. Associação de Pais da EB1 da Azoia – apoio à frequência de ATL – subsídio 
eventual    

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 
 
18. Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI da Quinta do Conde – 

apoio à frequência de ATL, pausa lectiva de Junho, Julho e Setembro de 2010 – 
subsídio eventual    

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 
 

19. Grupo Desportivo de Sesimbra – utilização do complexo desportivo, piscina e sala 
de desporto – contrato-programa celebrado entre a Câmara Municipal de Sesimbra 
e o Grupo Desportivo de Sesimbra – alteração da deliberação de 09/06/10  

  Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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20. Associação Desportiva e Cultural da Cotovia – planos de desenvolvimento 
desportivo – época 2008/2009 – contratação de técnico com formação certificada – 
karaté – alteração da deliberação de 08/04/09 – subsídio eventual  

 Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

 
21. Clube de Tiro de Sesimbra – planos de desenvolvimento desportivo – época 

2009/2010 – contratação de técnico com formação certificada – subsídio eventual  
 Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 

 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Relatório de comparação dos contratos de seguro abrangidos pela nova contratação 

à firma Império Bonança. 
• Contrato de promessa de arrendamento com os proprietários do prédio rústico da 

Jazida de Pegadas de Dinossáurios da pedreira do “Avelino”, Ruben José Marques 
Canteiro e Ana Carolina Canteiro Gaboleiro Canteiro, no âmbito da apresentação da 
candidatura PRODER – EIXO 3 – ADREPES, presente na Ordem do Dia da reunião 
hoje realizada sob a epígrafe 7 das DELIBERAÇÕES DIVERSAS. Este contrato de 
arrendamento ficará condicionado à aprovação da referida Candidatura. 

 
 
INFORMAÇÕES – VICE-PRESIDENTE, PELOUROS DA ACÇÃO SOCIAL E 
BIBLIOTECAS MUNICIPAIS  
• Relatório preliminar de avaliação da execução do plano de desenvolvimento social 

de Sesimbra (2008-2010) e dos planos de acção de 2008, 2009 e 2010. 
• Relatório final sobre o estudo de caracterização sócio-demográfica da população 

residente na freguesia da Quinta do Conde. 
• Relatório final do estudo de diagnóstico da população imigrante residente no 

concelho de Sesimbra.   
• Relatório final do projecto “bibliotecas de praia e de jardim” – verão 2010.  

 
 

 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.  
 


