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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 12 MAIO DE 2010 

 

SAUDAÇÃO – Grupo Desportivo de Sesimbra pelo título  de Campeão Distrital de 
Futebol – Associação de Futebol de Setúbal – época 2009/2010 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 

 

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- Escritura de permuta de bem presente por bem futuro relativa ao terreno sito na Rua 

Conselheiro Ramada Curto, em Sesimbra – minuta – aprovação 
  Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 

 

2- Tarifa de conservação de esgoto 2010 – fixação do prazo de pagamento – manutenção 
da percentagem 

  Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

3- Obras novas – construção de edifício destinado a supermercado – arquitectura – EN 
10 – Quinta da Várzea – Quinta do Conde – Knickmeier, Ld.ª 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, tendo o Vereador Dr. Américo Gegaloto 
produzido declaração de voto.  

 
 
 

 
 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua sessão ordinária 
do mês de Abril, levada a efeito no dia 23, deliberado, por maioria, aprovar o 
“Inventário de Todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e Respectiva 
Avaliação e Prestação de Contas 2009” e a “Aplicação do Resultado Líquido do 
Executivo respeitante ao ano de 2009”. 
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2. Ofício da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde a enviar os textos por si 

aprovados, na sua primeira sessão ordinária, realizada no passado dia 16 de Abril, 
no período de Antes da Ordem do Dia. 

 
 
3. Ofício da Associação Nacional de Municípios Portugueses a enviar o texto da 

resolução aprovada, pelo seu Conselho Directivo, sobre as diversas formas de os 
Municípios se poderem solidarizar com a população Madeirense por ocasião das 
Intempéries ocorridas no dia 20 de Fevereiro.  

 
 
4. Ofício da Assembleia Municipal do Seixal a enviar o texto das tomadas de posição 

por si aprovadas, na 2.ª reunião da sessão extraordinária, realizada no dia 19 do 
mês findo. 

 
 
5. Ofício do Auditor Coordenador Senhor António Nascimento a enviar a versão final 

do relatório da auditoria ao Sistema de Gestão de Qualidade desta Câmara 
Municipal. 

 
 
6. Ofício do Conselho de Administração da Cooperação e Desenvolvimento Regional, 

SA – Agência de Desenvolvimento Regional de Setúbal a enviar um exemplar do 
“Relatório, Balanço e Contas relativo ao exercício de 2009”, aprovado na sua 
Assembleia Geral de Accionistas de 12 de Abril do ano em curso. 

 
 
7. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o texto da recomendação 

aprovada, por unanimidade, na sua sessão ordinária realizada no dia 23 do mês 
findo, sobre o “Levantamento/Mapeamento das construções em abandono/prédios 
devolutos na Freguesia da Quinta do Conde”.  

  Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, enviar   
o  assunto a análise e parecer dos competentes serviços. 

 
 

 
8. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o texto da moção 

aprovada, por maioria, na sua sessão ordinária realizada no dia 23 de Abril 
subordinada ao tema “Despedimento Colectivo na AMARSUL”, solicitando 
informação sobre o plano em curso de reestruturação daquela empresa, bem como, 
as medidas que pretende adoptar junto do seu Conselho de Administração no 
sentido da manutenção de todos os postos de trabalho actuais. 

        Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, informar 
a Assembleia Municipal logo que obtenha junto da AMARSUL os devidos 
esclarecimentos a si colocados pelo STAL.    

 
 
 
9. Ofício da Assembleia de Freguesia de Santiago a remeter o texto da recomendação, 

apresentada pelo Bloco de Esquerda, na sua sessão realizada no dia 22 de Abril 
findo, sobre a “Recolocação em Sesimbra de passadeira pedonal anteriormente sita 
na Rua Cândido dos Reis, no cruzamento com a Rua da Fortaleza e com a Avenida 
Marginal (sentido poente)”. 

        Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, informar 
a Assembleia Municipal de Freguesia que o assunto vai ser objecto de análise.  
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REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Obras novas – construção de edifício destinado a supermercado – arquitectura – 
EN 10 – Quinta da Várzea – Quinta do Conde – Knickmeier, Ld.ª 
Deliberação: Apreciado ao abrigo do art. 83. da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.  
 
 
 
 
 

2. Legalização de construção de moradia e garagem em AUGI – Rua de Paris, lote 
144 – AUGI 7 – Lagoa de Albufeira – Luís de Carvalho 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

3. Destaque – Rua das Nogueiras – Maçã – Ana Zagalo e Outros  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

4. Destaque – Aiana de Cima – Domingos de Andrade e Franklim Andrade   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 
 

5. Destaque – Caixas – Francisco Pereira e Outros  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

         
 
 
           
 
6. Loteamento municipal na Cotovia – 1.ª fase – autorização de licenciamento    

Deliberação: Não apreciado. 
 
  
 
 
 

7. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 12/82 por 
iniciativa camarária – Casais de Sampaio  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 
 

8. Processo de loteamento n.º 02/77 – alienação da parcela de terreno sita em Casais 
de Sampaio com a área de 71,80m2 aos proprietários do lote 1  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
 
1. 5.ª alteração ao orçamento e 4.ª ás grandes opções do plano 2010               

Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                 
 
 
 
 
 
2. Reconversão do Bairro Infante D. Henrique – loteamento municipal – 1.ª fase – 

construção de 58 fogos – erros e omissões – prorrogação do prazo de entrega de 
propostas – critério de avaliação de propostas – alteração – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade (prorrogação do prazo de entrega das 
propostas até 15 de Junho de 2010).  
                  

 
 
 
 
3. Pavimentação e infraestruturação da Estrada dos Murtinhais na Lagoa de Albufeira 

– critério de avaliação de propostas – alteração – aprovação            
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.               
 
 

 
  
 
4. Construção da EB1/JI de Sampaio – auto de suspensão e retoma de trabalhos – 

aprovação            
Deliberação: Aprovado, por unanimidade (reinício dos trabalhos – dia 17 de Maio 
de 2010).               
 
 
 
 
 

5. Ampliação da escola do EB n.º 2 de Santana – Cotovia  – recepção definitiva                 
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
                 
 
 
           
 
6. Plano de pormenor da zona sul da mata de Sesimbra – rectificação – inclusão do 

desenho 002 A – alteração da deliberação de 17/03/10  –  envio à Assembleia 
Municipal             

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
         
               
 
 
 



12.05.2010 

 5 

7. Atribuição de 28 fogos para venda em regime de CDH´s de promoção privada na 
Rua Conselheiro Ramada Curto em Sesimbra – concurso – definição de critérios de 
selecção – aprovação             

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
                      
 
 
 
 
8. Concessão de apoio a particulares – cedência de projectos de arquitectura e 

especialidades – condições de acesso – aprovação             
      Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, apreciar o assunto na próxima 

reunião.   
 
 
 
 
 
9. Projecto “Sesimbra Inteligente” – celebração de protocolo entre a Câmara Municipal 

de Sesimbra e a Wing Global Communications – minuta – aprovação                
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
 
 
 
 
 

10. Carnaval 2010 – escolas e grupos de samba – subsídios eventuais – rectificação 
da deliberação de 20/01/10               
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   

         
           
 
 
 
 
 

11. Grupo Recreativo Escola de Samba Dá Que Falar – aquisição de aparelhagem de 
som – subsídio eventual               
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

          
 
  
 
 

12. Centro Comunitário da Quinta do Conde – danças barrocas – aquisição de trajes da 
época – subsídio eventual               
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.     

                     
 
 
          
   

13. Surf Clube de Sesimbra – iniciativas várias – subsídio eventual 
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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14. Clube Naval de Sesimbra – realização do 1st Challenge Sesimbra Beach – subsídio 
eventual 

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade,   
        
 
 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 27 e 29 de Abril de 2010 (zona I); 

de 22 a 26 de Abril de 2010 (zona III);28 de Abril de 2010 (zona 4).      
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de     
 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Relatório da reunião entre o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Reverendo David 

Caldas e a Direcção Geral de Tesouro e Finanças acerca do Santuário de Nossa 
Senhora do Cabo Espichel e do Parque Municipal de Campismo Forte do Cavalo.  

• Comunicação da AGREPOR AGREGADOS-Extracção de Inertes, SA dando 
conhecimento que o actual tomador de seguro de caução correspondente à 
recuperação paisagística da pedreira de Calhariz é a Agrepor, SA, em virtude de ser 
esta a entidade exploradora da pedreira do Calhariz desde 22 de Novembro de 2005.    

 
 
PERIODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO : 
 

* Interveio o Senhor Manuel dos Reis Manalvo , Presidente da Comissão de 
Administração da AUGI 42 do Casal do Sapo, para solicitar informação acerca: de 
contratos de fornecimento de água, colocação de lampadários em postes de 
electricidade e sobre o estudo do estado de conservação de vários arruamentos.  

 
* Interveio o Senhor Sabino Rodrigues , Presidente da Comissão de Administração 

da AUGI 43 do Casal do Sapo, para solicitar informação acerca de contratos de 
fornecimento de água.  

 
 


