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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 07 JULHO DE 2010 

 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a f alta do Vereador Senhor Eng.º 
Sérgio Manuel Nobre Marcelino, que não compareceu p or 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. AUGI 24 da Ribeira do Marchante – contrato de urbanização – 2.º aditamento 
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
 
 

 
2. Edifício de habitação a custos controlados na Rua Conselheiro Ramada Curto, 

lote 26 em Sesimbra – lista provisória ordenada dos candidatos – aprovação    
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
   
3. Jornadas Medievais – ingressos – fixação do valor – aprovação  

 Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Terão lugar no Castelo de Sesimbra 
entre o dia 23 e 31 de Julho. Os concertos realizados nos dias 23, 24 e 30 de 
Julho realizar-se-ão na Igreja de Nossa Senhora da Consolação do Castelo – 
valor do ingresso – 3 €; o espectáculo do dia 31 de Julho (com o grupo La 
Batalla) – 5 €. A receita apurada pela bilheteira do evento será dividida em partes 
iguais pelos parceiros (Câmara Municipal, Junta de Freguesia do Castelo e 
Paróquia do Castelo), sendo os montantes atribuídos em forma de subsídio.   

 
 

 
 
EXPEDIENTE 

1. Ofício do Chefe de Gabinete de Sua Excelência o Secretário de Estado do 
Ambiente do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território a enviar 
cópia do Parecer da Comissão de Avaliação e do Relatório da Consulta Pública 
relativos ao “Projecto Aldeamento Turístico Vale do Meco”, sendo que a 
Declaração de Impacte Ambiental seguiu por correio electrónico. 
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2. Ofício do Instituto de Gestão Financeira e Infra-Estruturas da Justiça, IP do 
Ministério da Justiça, a informar que se encontra a aguardar, que a Direcção-
Geral do Tesouro e das Finanças fixe os valores de referência da renda e do 
direito de superfície para o Campus de Justiça de Sesimbra, para que possam 
ser fechados o programa de concurso e caderno encargos e submetidos a 
aprovação de Sua Excelência o Ministro da Justiça. 
 

3. Ofício do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico do 
Ministério da Cultura a comunicar, que por despacho do Senhor Sub-Director 
daquele Instituto, datado de 16 de Junho de 2009, foi aprovado o “Relatório Final 
dos Trabalhos Arqueológicos, realizados no âmbito do Estudo de Impacte 
Ambiental (Estudo Prévio) das Obras no IC 21 – Nó de Coina/Sesimbra”.    

 
4. E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses a enviar, na 

sequência da aprovação da Lei aprovada, pela Assembleia da República que 
estabelece medidas complementares ao PEC-Programa de Estabilidade e 
Crescimento, esclarecimentos relativamente ao “Endividamento Municipal e 
Obras Cofinanciadas pelo QREN”. 

 
5. E-mail da Junta Metropolitana da Área Metropolitana de Lisboa a enviar cópia 

das propostas aprovadas, por unanimidade, na sua reunião ordinária, realizada 
no dia 07 do mês findo, subordinadas aos temas constantes das mesmas. 

 
6. Ofício do Distrito Médico de Setúbal da Ordem dos Médicos a dar conhecimento 

do texto enviado a Sua Excelência a Ministra da Saúde, agradecer publicamente, 
a decisão política tomada, acerca das “Urgências Pediátricas do Distrito de 
Setúbal”. 
 
 

7. E-mail do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar cópia da 
pergunta formulada ao Governo, através do Ministério da Educação, sobre a 
“Construção da Nova Escola Secundária Quinta do Peru”.     
 
 

8. E-mail do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar cópia da 
pergunta formulada ao Governo, através do Ministério da Educação, sobre as 
“Condições Materiais e Humanas da Escola do 2.º e 3.º Ciclo e Secundária 
Michel Giacometti”.     
 

 
9. Ofício do Grupo Parlamentar “Os Verdes” a enviar cópia da pergunta dirigida ao 

Ministério da Saúde, sobre a “Extensão de Saúde na Quinta do Conde – 
Sesimbra”, subscrita pela Deputada Heloísa Apolónia. 

 
 

10. Ofício do Agrupamento de Escolas de Sesimbra Castelo Poente a agradecer todo 
o apoio prestado na Festa Medieval, realizada para efeito de encerramento do 
ano lectivo, no dia 18 do mês findo, no Castelo de Sesimbra. 
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11. Ofício dos TST-Transportes Sul do Tejo a comunicar que a partir do dia 1 do 
corrente, vai entrar em vigor o novo tarifário, de acordo com a tabela constante 
do mesmo. 
 
 

12. Ofício da AMARSUL-Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA a dar 
conhecimento da nova composição do seu Conselho de Administração. 
Deliberação genérica. 
 
 

13. E-mail da Associação Cultural e Desportiva da Cotovia a enviar a lista dos novos 
órgãos sociais. 
Deliberação genérica. 

 
 
 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Obras novas – construção de edifício de apartamentos turísticos, comércio e silo 
automóvel – licenciamento – alteração da deliberação de 23/04/08 – Avenida dos 
Náufragos – Pruntys Overseas Properties 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

2. Legalização de construções (anexo e churrasqueira) em AUGI – Rua D. Manuel II, 
lote 99 – AUGI 15 – Lagoa de Albufeira – José Espírito Santo 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

3. Quinta do Conde – destaques 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

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

5. 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.  
 
 
 

6. AUGI 24 da Ribeira do Marchante – contrato de urbanização – 2.º aditamento 
Deliberação: 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. 
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
 
1. Saneamento da freguesia do castelo – sistema em baixa – 1.º grupo de rede de 

colectores – Caixas/Alfarim/Meco/Torrões – 2.ª fase – Afarim – trabalhos a menos – 
rectificação da deliberação de 11/11/09            

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
 
 
 
2. Regularização e pavimentação das Ruas 31 de Janeiro e Brito Camacho – Conde 2 – 

recepção definitiva              
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
3. Empréstimo a longo prazo até 1.714.000€ destinado a financiar investimentos 

municipais nas áreas urbanização e rede de esgotos – relatório – análise de 
propostas – contratação – envio à Assembleia Municipal              

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
4. Atribuição de licenças de táxi na freguesia da Quinta do Conde – relatório preliminar – 

aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

          
  
 
5. Projecto “Sesimbra Inteligente” – protocolo celebrado entre esta Câmara e a Wing 

Global Comunications – n.º 5 da cláusula 4.ª – rectificação da deliberação de 
12/05/10 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade., 
 
 
 

6. Promoção do uso eficiente da água em espaços verdes urbanos – celebração de 
declaração de compromisso entre a Câmara Municipal de Sesimbra e o Instituto da 
Água, IP – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

7. Cedência de instalações para funcionamento do projecto “Espaço Solidário” –  
celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Junta de 
Freguesia do Castelo –  aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

      
     
8. Plano anual de transportes escolares – ano lectivo 2010/2011 – previsão – aprovação    
     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
9. Atribuição de distinções e condecorações municipais – campeã distrital da 1.ª divisão 

– senior de futebol – época 2009/2010 – medalhão da Vila de Sesimbra – clube, 
dirigentes, equipa técnica e atletas do Grupo Desportivo de Sesimbra             
Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade, atribuir o medalhão 
da Vila de Sesimbra. 
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10. Comissão de Festas em Honra do Senhor Jesus das Chagas – subsídio eventual 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

11. Fratia-Associação de Imigrantes da Roménia e Moldávia – festa do diálogo 
intercultural – subsídio eventual             
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.             
 
 
 

12. Surf Clube de Sesimbra – circuito regional de surf, bodyboard, skimboard open 
feminino – subsídio eventual             
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.            
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 16 a 30 de Junho de 2010 (zona II); 

de 17 a 29 de Junho de 2010 (zona III); e de 29 de Junho de 2010 (zona V). 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 17 e 24 de Junho de 2010. 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Comissão de Administração da AUGI 2 da Lagoa de Albufeira – contas intercalares 

referentes aos anos de 2007, 2008 e 2009 e orçamento para a rede viária, sinalização 
de arruamentos e recolha de resíduos sólidos. 

• Comissão de Administração da AUGI 42 do Casal do Sapo – contas intercalares  
referentes aos anos de 2008 e 2009. 

• Comissão de Administração da AUGI 14 da Lagoa de Albufeira – contas intercalares 
referente ao ano de 2009. 

• Informação dando conta da publicação na II Série do Diário da República n.º 123, de 
28 de Junho de 2010, acerca da “rectificação ao Plano de Pormenor da Zona Sul da 
Mata de Sesimbra”, cujo processo depósito deverá ser enviado à DGOPTU.   

 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
• Relatório geral da ZimbraVerão 2010 – Feira dos Aromas de Verão, realizado nos dias 

19 e 20 de Junho. 
 

•  INFORMAÇÕES DA VEREADORA DO PELOURO DA HABITAÇÃO 
• Relação da dívida do inquilino municipal Cláudio Albano Coimbra – habitação sita na 

Almoinha, 1.ª fase – Corpo B – 3.º dt.º. 
• Relação da dívida do inquilino municipal Emílio José Costa Arsénio – habitação sita na 

Rua da Cruz, n.º 24 – 2.º dt.º. 
• Relação da dívida da inquilina municipal Maria Fernanda Cândida da Silva Cecília – 

habitação sita na Rua João XXIII – 714 f – 3.º dt.º – Quinta do Conde. 
• Relação da dívida da inquilina municipal Otília Maria Costa Gomes – habitação sita no 

Bairro Infante D. Henrique, n.º 17 – 2.ª fase – Sesimbra.  
 
PERIODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO : 
 * Interveio o Senhor António Fontes , para formular algumas questões relativamente à 
realização da 16.ª edição do Super Bock Super Rock, que decorre de 16 a 18 de Julho, 
na Herdade do Cabeço da Flauta, próximo da Aldeia do Meco.  
 


