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

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- Mini-Mercado e bar do Parque Municipal de Campismo do Forte do Cavalo – redução 

do prazo contratual ao abrigo do n.º 2 da cláusula 9.ª – aprovação   
  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 

 
EXPEDIENTE 

1. E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses a sugerir a “Criação da 
Taxa Municipal de Protecção Civil”.   

 

2. Ofício da Junta de Freguesia de Santiago a enviar o Plano de Actividades e 
Orçamento do ano 2011 e o Relatório do Direito de Oposição, aprovados em 
sessão ordinária da sua Assembleia de Freguesia, realizada no dia 16 de 
Dezembro de 2010.   

 
 
3. E-mail da Junta de Freguesia do Castelo a informar que, na sequência da 

implementação do Cartão de Cidadão e em virtude de no mesmo não constar o n.º 
de eleitor e bem assim dos meios informáticos e de comunicações disponibilizados 
pela DGAI estarem constantemente bloqueados, no dia da eleição do Presidente da 
República´2011, realizada no dia 23 de Janeiro, não lhe foi possível o acesso aos 
dados do eleitor, situação que causou enormes atrasos no funcionamento das 
secções de voto, levando muitos eleitores a desistir de exercer o seu direito de 
voto.      

 
 
4. Ofício da Junta de Freguesia do Castelo a enviar cópia da Pergunta ao Governo 

sobre as condições materiais da EB2,3 Navegador Rodrigues Soromenho, 
formulada pelos deputados do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, 
Miguel Tiago e Paula Santos, na sequência da solicitação e diligências efectuadas 
pela Dr.ª Sara Almeida, vogal da Junta de Freguesia do Castelo, responsável pela 
área da Educação.  
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5. Ofício da Junta de Freguesia da Quinta do Conde a informar ter deliberado, por 
unanimidade, na sua reunião de 18 de Janeiro, suspender a venda ambulante na 
Quinta do Conde, a partir do dia 5 do corrente inclusive. 

 
 
6. Ofício do Instituto dos Registos e do Notariado a informar ter sido inaugurado, no 

passado dia 21 de Janeiro de 2011, mais um serviço da Empresa na Hora na 
Conservatória do Registo Predial e Comercial de Sesimbra, o qual permite a 
constituição de sociedades comerciais em cerca de uma hora e tem como especiais 
vantagens ser mais célere, menos burocrático, mais barato e mais seguro.  
 

 
7. Ofício da Direcção Regional de Setúbal do Sindicato Nacional dos Trabalhadores 

da Administração Local a enviar cópia do ofício remetido à Direcção Geral da 
Administração e Emprego Público onde consta a lista dos membros dirigentes 
daquele Sindicato com direito a crédito de horas. 

 
 
8. Ofício da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Quinta do Conde a 

enviar a lista dos novos corpos sociais para o triénio 2011/2013. 
Deliberação genérica. 

 
9. Ofício do Clube de Campismo do Concelho de Almada a enviar a lista dos novos 

órgãos sociais para o triénio 2011/2013.  
Deliberação genérica.  

 
 

 
 

 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Viabilidade de construção de empreendimento turístico – licenciamento das obras 
de urbanização – indeferimento – Pinhal da Prata – Aldeia do Meco – Turimeco, 
Ld.ª 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
 
 
 

2. Obras novas – construção de edifício para habitação a custos controlados – 
licenciamento – Rua Conselheiro Ramada Curto, lote 26 – Sesimbra – Efimóveis, 
SA 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
 
3. Obras novas – construção de edifício para habitação, actividades económicas, 

complexo desportivo, central de camionagem e estacionamento público – 
arquitectura – Avenida da Liberdade – Sesimbra – Obriverca, SA 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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4. Destaques – Quinta do Conde 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 
5. Pedido de comparticipação nos encargos das obras de urbanização da Quinta do 

Conde 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
 
6. Destaque – Rua Conselheiro Ramada Curto e Rua da Juventude – Sesimbra – 

Construções Jardins da Costa, Ld.ª 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
 
7. Destaque – Zambujal – Fernando Marques  

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 
8. Operações de loteamento – loteamento urbano – admissão liminar com vista à 

autorização de licenciamento – AUGI 34 – Lagoa de Albufeira – Comissão de 
Administração da AUGI 34 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
 
9. Operações de loteamento – loteamento urbano – licenciamento – revogação de 

parte da deliberação de 09/06/10 – AUGI 52 – Quinta do Conde – Comissão de 
Administração da AUGI 52 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
 

10. Operações de loteamento – loteamento urbano – licenciamento – revogação de 
parte da deliberação de 09/06/10 – AUGI 53 – Quinta do Conde – Comissão de 
Administração da AUGI 53 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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11. 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 – AUGI 38 – Lagoa de Albufeira – Comissão de 
Administração da AUGI 38 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
 

12. DIVERSOS: 
  a) Construção de edifício destinado a supermercado – EN 10 – Quinta da Várzea – 

Quinta do Conde – concessão de licença de utilização – (Aldidiscount, Ld.ª) 
Knickmeier, Ld.ª 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. 1.ª alteração ao orçamento e ás grandes opções do plano 2011   

Deliberação: Aprovado, por unanimidade.            
 
            
 
 
 
2. Pavimentação e infraestruturação da Estrada dos Mutinhais na Lagoa de Albufeira 

– minuta do contrato – aprovação    
    Deliberação: Aprovado, por unanimidade.            
 

 
 
 
 
3. Saneamento da freguesia do Castelo – sistema em baixa – 1.º grupo da rede de 

colectores – Caixas/Alfarim/Meco/Torrões – 2.ª fase – Caixas – sub-fase Caixas – 
prorrogação do prazo    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade (prorrogação do prazo por 90 dias – 
termino a 14 de Abril de 2011).            

 
 
 
 
 
4. Plano de Pormenor de Reconversão da AUGI 9 da Lagoa de Albufeira – 

subsmissão a discussão pública    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.           
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5. Ligação do IC 21 no nó de Coina A2 a Sesimbra – AIA 2306 – procedimento de 
avaliação de impacte ambiental – emissão de parecer da Câmara Municipal no 
âmbito da consulta pública    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.          

 
 
 
 
 
6. Plano de Ordenamento da Zona Fixa da Venda Ambulante da Quinta do Conde – 

aprovação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.            
 
 
 
 

 
7. Projecto de Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia do   

Concelho de Sesimbra – envio à Assembleia Municipal  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 

 
 
 
      
8. Estudo de Investigação Científica no que respeita ao Desenvolvimento de  

Programas Museológicos e Museográficos alusivos aos Núcleos do Museu do Mar, 
da Moagem de Sampaio e da Sede do Museu Municipal – celebração de protocolo 
entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Faculdade de Belas Artes da 
Universidade de Lisboa  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
           
 
 
 
 
9. Mercado Municipal de Sesimbra  – transferência da titularidade da banca n.º 19 

destinada á venda de peixe de Irene Maria Sousa Macedo Pinto para António 
Carlos Macedo Pinto  

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
           
   
       
 
    

10. Projecto “Sempre a Mexer para Não Envelhecer” – colectividades – manutenção e 
limpeza dos espaços – subsídios mensais 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

           
   
 
 
 

11. Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 n.º 3 da Quinta do Conde 
– abertura do campo de jogos à comunidade local – subsídio eventual 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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12. Clube de Tiro de Sesimbra – planos de desenvolvimento desportivo – época 
2009/2010 – contratação de técnico com formação certificada – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

13. Liga dos Amigos de Sesimbra – projecto “Vivência Sesimbrense” – subsídio 
eventual 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
           
   
 
 
 

14. Liga dos Amigos da Quinta do Conde – candidatura ao programa PARES para 
construção de creche – subsídio eventual 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
           
 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 18 de Janeiro de 2011 (DPU); de 

20 e de 24 de Janeiro de 2011 (zona 1). 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 13 e 20 de Janeiro de 2011. 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE - OUTRAS 
• Relação da dívida da inquilina municipal Maria Clara de Jesus Ferreira, habitação 

municipal da Almoinha, edifício 1, corpo A, 2.º Dt.º. 
 
 
INFORMAÇÕES – VICE-PRESIDENTE, PELOUROS DA EDUCAÇÃO, DA ACÇÃO 
SOCIAL E BIBLIOTECAS MUNICIPAIS  
• Caracterização das bibliotecas escolares e dos cantinhos de leitura. 
• Relatório de avaliação das refeições escolares, relativo ao primeiro trimestre, ano 

lectivo 2010/2011. 
• Relatório de avaliação de desempenho efectuados pelos Gabinetes de Inserção 

Profissional da Câmara Municipal de Sesimbra, no segundo semestre de 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.  
 

 


