
18.02.2009 

 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2009 

 

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- Qualidade do ar na Área Metropolitana de Lisboa – programa de execução do plano de 
melhoria – celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a 
Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo - ratificação 

 Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

2- Aquisição de 21 fogos na Almoinha ao abrigo do PER – empréstimo – Caixa Geral de 
Depósitos – alteração do valor do spread 

  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
   
 
 

3- Campus de Justiça de Sesimbra – aprovação da nova planta de localização – envio ao 
Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça e à Assembleia 
Municipal     

  Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

4- Carnaval 2009 – colocação de bancadas na Avenida dos Náufragos e Avenida 25 de 
Abril – fixação do preço de lugar     

  Deliberação: Aprovado, por unanimidade – 5 €/lugar. 
 

 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que no próximo dia 20 do 
corrente, pelas 21,30 horas, no Auditório Conde de Ferreira, será levada a efeito 
uma sessão ordinária com a ordem de trabalhos no mesmo indicada.  
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2. Ofício da mesma Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter na sua sessão 
extraordinária realizada no dia 30 de Janeiro, deliberado, por unanimidade, aprovar 
as medidas preventivas para as áreas de classes de espaço agrícolas, florestais, 
agrícola/florestais e turísticas do Plano Director Municipal de Sesimbra.  

 

3. Ofício do mesmo Órgão Autárquico a informar ter na sua sessão extraordinária 
realizada no passado dia 30 de Janeiro, deliberado, por unanimidade, suspender os 
n.ºs 1 e 6 do artigo 104.º do Regulamento do Plano Director Municipal de Sesimbra 
em vigor, para o espaço residencial H4 sito na Cotovia e UOPG 4 em Santana, pelo 
prazo de 2 anos, assim como deliberou, por unanimidade, aprovar as medidas 
preventivas para a mesma área e pelo mesmo prazo.    

 

4. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter aprovado, por 
unanimidade, o Plano de Urbanização da Ribeira do Marchante, na sua sessão 
extraordinária realizada no dia 30 de Janeiro do corrente ano.    

 

5. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter na sua sessão 
extraordinária realizada no passado dia 30 de Janeiro, aprovado, por unanimidade, 
sob proposta da Comissão de Líderes dos Grupos Municipais, o projecto 
Assembleia Municipal de Jovens – 6.ª edição, cuja mesma anexa.  

 

6. E-mail da Associação Nacional Municípios Portugueses a enviar o “Projecto de 
Decreto Regulamentar que fixa os critérios uniformes de classificação e 
reclassificação do solo rural e urbano aplicáveis a todo o território nacional”, e a 
solicitar, após análise do mesmo, o envio dos comentários que tiver por 
convenientes, tendo em vista a emissão do parecer daquela Associação.   

 

7. E-mail da Associação Nacional Municípios Portugueses a informar que foi publicado 
o Decreto-Lei n.º 34/2009, o qual aprova as medidas excepcionais de contratação 
pública a vigorar em todo o território nacional durante 2009 e 2010.  

 

8. E-mail do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar o Projecto 
de Lei n.º 641/X por si apresentado o qual “Altera as datas dos pagamentos por 
conta do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas”.   

 

9. Oficio da Câmara Municipal da Moita a enviar o texto da moção subordinada ao 
tema “Solidariedade à luta dos professores”, aprovada na sua reunião realizada no 
dia 03 de Dezembro ano findo.     
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10. Oficio da Assembleia Municipal do Seixal a enviar cópia das suas tomadas de 
posição, aprovadas na 1.ª sessão extraordinária realizada no dia 30 de Janeiro do 
ano em curso.  

 

11. Oficio da SIMARSUL-Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da 
Península de Setúbal, SA a informar ter adjudicado, no dia 21 de Janeiro último, à 
firma AMBIO-Consultores de Engenharia e Tecnologia do Ambiente, LD.ª/FASE-
Estudos e Projectos, SA, o contrato de prestação de serviços para a “Elaboração 
do projecto de execução das redes de efluentes de águas residuais domésticas em 
baixa no Município de Sesimbra, lotes nascente e poente”.  

 

12. Oficio da ABAS-Associação de Beneficência de Amizade e Solidariedade a enviar 
a lista dos novos corpos sociais para o triénio 2009/2011. Deliberação genérica. 

 

13. Oficio da Sociedade Musical Sesimbrense a enviar a lista dos novos corpos 
gerentes para o biénio 2009/2010. Deliberação genérica.  

 

PESSOAL 
* Processo disciplinar – Joaquim Luís Reis Cardoso 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade, arquivar o procedimento disciplinar 
instaurado contra o funcionário em virtude da prescrição.     

 

 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Viabilidade de construção de condomínio 6 fogos – Pinheirinhos – informação 
desfavorável – José Testos e Outros 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, emitir parecer desfavorável.  
 
 
 
 

2. Destaque – Alfarim – Alfredo Mata e Outra 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 

3. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 10/01 – 
Armandina Severino 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

 3



18.02.2009 

 
 

4. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 02/06 – 
lote 1 – Gestivipor, SA  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

5. Operações de loteamento – loteamento urbano – rectificação da deliberação de 
04/02/2009 no que respeita ao valor da caução – Almoinha – Paulo Alho e Outros 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

6. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 11/94 – 
alteração da deliberação de 10/09/2008 no que respeita ao aumento de telheiro 
destinado a estacionamento do lote 7 – Alfarim – Vítor Matos 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

7. Operações de loteamento – loteamento urbano – inicio das obras de urbanização – 
rede de águas e rede de esgotos – autorização provisória – AUGI 10 – Lagoa de 
Albufeira – Comissão de Administração da AUGI 10 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

8. DIVERSOS: 
a) Processo de obras n.º 205/07 – ónus de inalienabilidade parcial – Casal das 
Figueiras – Ana Rita da Costa  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. 1.ª alteração ao orçamento 2009 
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.      
 
 
 
 
2. Construção da EB1/JI de Sampaio – erros e omissões – aprovação 
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.     
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3. Conclusão da regularização e pavimentação da zona noroeste da área central da 

Boa Água 1 – 3.ª prorrogação do prazo  
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 
4. Regularização e pavimentação dos arruamentos da zona nascente da Boa Água 1, 

entre a Rua Rio Mondego e a Avenida dos Aliados – recepção provisória  
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 
5. Devolução ao Município do terreno cedido gratuitamente ao Estado para instalação 

de serviços de justiça e da escritura de distrate – deliberação de 10/03/83 – 
Urbanização da Calviteira, lote 26 – Sesimbra – envio à Assembleia Municipal   

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
  

 
 
 

6. Construção e actualização de infra-estrutura geográfica de suporte à realização de 
operações estatísticas e recolhas de dados no âmbito do Sistema Estatístico 
Nacional e implementação e manutenção de um sistema digital de 
georreferenciação – população – habitação – celebração de protocolo entre a 
Câmara Municipal de Sesimbra e o Instituto Nacional de Estatística – aprovação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

7. Candidatura de projecto no âmbito da Interculturalidade e Diagnóstico ao ACIDI-
Alto Comissariado para Imigração e Diagnóstico Intercultural – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Devendo a satisfação do encargo, caso 
a   candidatura seja aceite, ficar sujeita a aprovação de futura alteração 
orçamental.    
 
 
 
 

8. Atribuição de subsídios destinados a diversas áreas – protocolo celebrado entre a 
Câmara Municipal de Sesimbra e a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Sesimbra – renovação – rectificação da deliberação de 21/01/2009  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 

9. Manutenção de espaços verdes do loteamento sito na Alfarrobeira em Sesimbra – 
celebração de acordo de cooperação entre a Câmara Municipal de Sesimbra a as 
Firmas Cruz & Forte, Ld.ª e José Carlos, Ld.ª – minuta – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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10. Conselho Estratégico do Parque Natural da Arrábida – representante da Câmara – 
designação   
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, designar o Senhor Presidente. 
 
 
 
 

11. Conselho Estratégico de Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da 
Caparica – representante da Câmara – designação – renovação    
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, designar a técnica Dr.ª Marta Franco. 
 
 
 
 

12. Feira da Festa das Chagas 2009 – normas de funcionamento – aprovação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

13. Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI da Cotovia – apoio à 
frequência de ATL – subsídio eventual  

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

14. Tripa Associação – actividades – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

15. Grupo Recreativo Escola de Samba Bota no Rego – academia de música – 
subsídio eventual   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 
 

 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 29 de Janeiro a 10 de Fevereiro 

de 2009 (zona I); de 29 de Janeiro a 11 de Fevereiro de 2009 (zona II); de 28 de 
Janeiro a 06 de Fevereiro de 2009 (zona III); de 30 de Janeiro a 11 de Fevereiro de 
2009 (zona V).  

• Constituição de propriedade horizontal do prédio sito no lote 9 no Casalão, em 
Santana, de Predial Antunes Ferreira II – Deferido, de 3 de Fevereiro de 2009.      

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 29 de Janeiro.      
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INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE, PELOUROS DA EDUCAÇÃO, 
JUVENTUDE E DESPORTO, CULTURA E DA ACÇÃO SOCIAL   
• Relatório de actividades 2008 da Divisão de Educação, Juventude e Desporto.  
• Estudo dos atendimentos efectuados pela Acção Social em 2008. 
• Relatório de encaminhamento social de um idoso residente numa arrecadação, nas 

Fontainhas, na Rua da Paz, n.º 11.        
 
 

 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS   
• Ofício do Banco Santander Totta a enviar a revisão do Protocolo Colectivo que tem 

como finalidade o estabelecimento de vantagens para os colaboradores desta 
Câmara, na constituição de produtos e serviços.  

• Relatório intercalar da auditoria às contas da Câmara Municipal de Sesimbra, a 30 
de Junho de 2008. 

 
 
 

INFORMAÇÕES DA VEREADORA DO PELOURO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS 
• Relatório de progresso do ano de 2008 do Serviço de Apoio às Bibliotecas 

escolares.  
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