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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 02 MARÇO 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- ECOXXI 2010/2011 – candidatura – ratificação   
   Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
  

 
 

2- Constituição de compropriedade – emissão de parecer favorável – Azoia – Vitor 
Marques dos Santos   

   Deliberação: Aprovado, por unanimidade   
 

 

 
EXPEDIENTE 

1. E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses a informar que o texto 
do 2.º memorando de entendimento entre o Governo e aquela Associação, 
assinado por Sua Excelência o Senhor Ministro da Economia, da Inovação e do 
Desenvolvimento e pelo seu Presidente, a 10 de Fevereiro de 2011, já se encontra 
disponível no seu sítio da internet.  
 
 

2. E-mail também da Associação Nacional de Municípios Portugueses a enviar a sua 
posição face aos Conselhos Municipais de Juventude previstos na Lei n.º 8/2009, 
de 18 de Fevereiro.     

 
 
3. E-mail da Junta Metropolitana de Lisboa a enviar, conforme preceitua o n.º 2 do art. 

18.º do seu Regimento Interno e de Funcionamento, cópias dos seguintes 
documentos: propostas 7, 8 e 9, todas de 2011, acta n.º 1, acta n.º 2 e minuta da 
acta n.º 3/2011, aprovadas em reunião ordinária de 17 de Fevereiro de 2010. 
Aproveita a oportunidade conforme acordado na última reunião para enviar cópia da 
proposta da Câmara Municipal de Almada, aprovada, por unanimidade, em reunião 
de 16 do mês findo, relativa ao “Anteprojecto de Regulamento Municipal de 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais” e bem assim, cópia 
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da apresentação da Electricidade de Portugal Comercial e identificação dos 
contactos dos técnicos daquela empresa.   

 
 
4. Ofício da Associação para o Desenvolvimento Rural da Península Setúbal a 

informar ter sido aceite, por deliberação da sua Coordenadora, a prorrogação do 
prazo de conclusão da candidatura da “Moagem de Sampaio”, à qual foi atribuído o 
n.º 020000900410, para 15 de Setembro de 2012.      

 
 
5. E-mail do Presidente da Junta de Freguesia do Castelo a remeter cópia do e-mail a 

si enviado pelo Director Geral da Administração Interna a respeito da sua 
“Reclamação acerca das Eleições para o Presidente da República’2011”, no 
passado dia 23 de Janeiro.  
 
 

6. E-mail também do Presidente da Junta de Freguesia do Castelo a enviar cópia do 
“Relatório e Conclusões do V Encontro Distrital de Autarcas de Freguesia do 
Distrito de Setúbal”, realizado em Setúbal, no dia 12 do mês findo.  
 

 
7. Ofício do Grupo Desportivo de Sesimbra a informar que a sua Equipa de Hóquei em 

Patins nas categorias de Juvenis, Iniciados e Infantis se sagrou “Campeã Regional 
– 2010/2011”, ficando igualmente em 3.º lugar na categoria de Juniores no 
Campeonato Regional da Associação de Patinagem de Lisboa. 
 

 
8. Ofício do Presidente da Câmara de Grândola a solicitar, pelas razões expostas no 

mesmo, que seja desencadeado, com carácter de urgência, os contactos directos 
necessários para que a CD Lisboa e Vale do Tejo, suportada nos pareceres e 
decisões já aprovados pelo Algarve e Centro, possa decidir em tempo útil os 
montantes disponíveis para a RUCI-Programa Estratégico Redes de Cidades com 
Marinas – Via Marítima para a Qualidade. 

 
 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Obras novas – construção de lar para idosos – arquitectura – Carrasqueira – Lar 
Costa Azul, Ld.ª 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

 
 

2. Legalização de construção de moradia unifamiliar e muro na AUGI 5 da Lagoa de 
Albufeira – Rua do Rancho, lote 8 – licenciamento – Fortunato Lopes 

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
3. Legalização de construção de moradia na AUGI 14 da Lagoa de Albufeira – Rua do 

Vale de S. Miguel, lote 27 – licenciamento – Maria Manuela Alves 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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4. Vistorias – obras de conservação em edificações existentes – edifício sito no Largo 

Bombaldes, n.º 12, em Sesimbra – Maria Cremilde Nogueira 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 
 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS   
 
1. Recuperação da Casa do Bispo em Sesimbra – constituição do júri – rectificação da 

deliberação da deliberação de 22/12/10    
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.             
 
 
 
 
2. Recuperação da Casa do Bispo em Sesimbra – programa de procedimento – 

rectificação – erros e omissões – esclarecimentos – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.             
 

 
 
 
3. Loteamento Municipal da Ribeira do Marchante – Quinta do Conde – 1.ª fase – 

reunião de 27/05/09 – licenciamento de alterações dos limites e áreas de 
loteamento –  aprovação       

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.             
 
 

 
 
4. Reconversão do Bairro Infante D. Henrique – construção de 58 fogos – 

financiamento pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana – aceitação das 
condições – contratação de empréstimo e oneração do imóvel – envio à Assembleia 
Municipal    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.            

 
 
 
 
 
5. Reabilitação do Bairro Municipal do Zambujal – 32 fogos – financiamento pelo 

Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana – aceitação das condições – 
contratação de empréstimo e oneração dos imóveis – envio à Assembleia Municipal     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.           

 
 
 
 
 
6. Contratos de prestação de serviços – renovação – emissão de parecer      

Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         
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7. Eficiência energética do concelho de Sesimbra – celebração de protocolo entre a 

Câmara Municipal de Sesimbra e a ENA-Agência de Energia e Ambiente da 
Arrábida – minuta – aprovação       
Deliberação: Não apreciado.         

 
 
 
 
8. Realização de obras no concelho – aceitação –  celebração de protocolo entre a 

Câmara Municipal de Sesimbra e a Maexpa, SA – minuta – aprovação       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         

 
 
 
 
9. Vistorias de salubridade – comissão – alteração da deliberação de 23/07/08 –  

dispensa da participação do Centro de Saúde de Sesimbra        
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. É dispensada a participação do 
representante do Centro de Saúde de Sesimbra salvo nos casos em que a saúde 
pública esteja em causa.            

             
 
 
 

10. Vistorias de salubridade – Quinta do Conde –  comissão – constituição – dispensa 
da participação do Centro de Saúde de Sesimbra        
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. É dispensada a participação do 
representante do Centro de Saúde de Sesimbra salvo nos casos em que a saúde 
pública esteja em causa.                    

 
 
 
 

11. Agrupamento de Escolas da Boa Água e Agrupamento de Escola Michel Giacometti 
– conselho geral transitório – representante da Câmara – substituição        
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         

 
 
 
 

12. Ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico da rede pública – gestão de  
refeitórios – normas – aprovação –  revogação da deliberação de 06/08/08   
Deliberação:  

    
       
 
 

13. Mercado Municipal da Quinta do Conde – alteração da posição contratual da loja n.º 
10 destinada a snack-bar – autorização      
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Autorizar a cessão contratual relativa ao 
contrato de concessão e exploração da loja em causa á Sr.ª D. Cecília Maria Silva 
Alves Caeiro.         
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14. Feira da Festa das Chagas 2011 – normas de funcionamento – aprovação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Decorre a feira entre os dias 29 de Abril e 
8 de Maio no Terminal Rodoviário na Avenida da Liberdade, em Sesimbra.            
 
 

 
 

15. Carnaval 2011 – colocação de bancadas na Avenida dos Náufragos e Avenida 25 
de Abril – fixação do preço de lugar   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. As bancadas encontram-se montadas 
entre os dias 5 e 9 de Março – valor a cobrar por lugar 5€.   

 
 
 
 
 

16. Rede de Cidades Educadoras – Association International The Cuidades 
Educadoras – quota – subsídio anual   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

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

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 
 

18. Carnaval 2011 – desfile dos estabelecimentos de educação e ensino da rede 
pública, privada e solidária do concelho – aquisição de materiais para a confeccção 
de trajes – subsídios   

     Deliberação: Não apreciado.  
 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 11 de Fevereiro de 2011 (zona 1); 

de 14 e 17 de Fevereiro de 2011 (zona 2); de 10 e 15 de Fevereiro de 2011 (zona 3). 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS   
• Contratos de prestação de serviços - Pelouro dos Recursos Humanos. 
 
 
INFORMAÇÕES – VICE-PRESIDENTE, PELOURO DA ACÇÃO SOCIAL   
• Relatório de actividades do Espaço Cidadania referente ao ano de 2010. 
 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS  
• Pagamentos efectuados através do Fundo de Maneio, durante o 4.º trimestre de 

2010. 
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INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VEREADORA DO PELOURO DOS RECURSOS 
HUMANOS   
• Regulamento Interno de Formação Profissional – aprovação. 

 
 
 

 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.  
    


