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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2008 

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- Fundo maneio destinado ao Departamento de Ambiente e Água – reforço – alteração 
da deliberação de 09.01.08 
Aprovado, por unanimidade. 

 

EXPEDIENTE

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o texto da moção 
subordinada ao tema “ANO EUROPEU DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 
PARA TODOS E… PARA TODAS!”, aprovada, por unanimidade e aclamação na 
sua sessão extraordinária realizada no dia 18 de Janeiro findo.  

 

2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua sessão 
extraordinária realizada no dia 25 de Janeiro último, autorizado, por maioria, o 
Município de Sesimbra a integrar a Associação de Municípios para a 
“CONSTITUIÇÃO DO SISTEMA INTERMUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA EM ALTA PARA A PENÍNSULA DE SETÚBAL”. 

 

3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o texto da moção, 
aprovada, por unanimidade, na sua sessão extraordinária realizada no dia 25 de 
Janeiro do ano em curso, subordinada ao tema “LEI ELEITORAL AUTÁRQUICA 

 

4. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o texto da moção, aprovada, 
por unanimidade, na sessão extraordinária realizada no dia 25 de Janeiro último, 
sobre “EMISSÃO DE PARECER SOBRE O PROJECTO DE LEI N.º 431/X – 
ALTERAÇÕES À LEI ELEITORAL DOS ÓRGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS”.    

 

5. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o “PROJECTO 
ESCOLA CONDE DE FERREIRA”, aprovado, por unanimidade, na sua sessão 
extraordinária realizada no dia 25 de Janeiro do ano corrente. 
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6. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o “PROJECTO 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE JOVENS” e o respectivo concurso “AS CORES DA 
CIDADANIA”, aprovado, por unanimidade, na sua sessão extraordinária realizada 
no dia 25 de Janeiro findo. 

 

7. E-mail da Junta de Freguesia do Castelo e enviar o texto da moção de rejeição 
aprovada, por unanimidade, na sua reunião de 16 de Janeiro último, sobre o 
“PROJECTO DE LEI N.º 431/X – LEI ELEITORAL DOS ÓRGÃOS DAS 
AUTARQUIAS LOCAIS”.  

 

8. Ofício da Câmara Municipal de Almada a enviar o texto da sua deliberação tomada 
na sua reunião ordinária realizada no dia 23 de Janeiro último, relativa ao 
“PROJECTO LEI – LEI ELEITORAL DOS ÓRGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 
(ALTERAÇÕES).    

      

9. Ofício da Câmara Municipal do Seixal a remeter o texto da moção aprovada, por 
maioria, na sua reunião ordinária realizada no dia 9 do mês findo, na qual manifesta 
frontal e público desacordo quanto à forma e conteúdo do “PROJECTO DE LEI N.º 
431/X – LEI ELEITORAL DOS ÓRGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS”. 

 

10. E-mail da Junta Metropolitana de Lisboa a remeter cópia do ofício que contém o 
seu parecer sobre a “3.ª VERSÃO DO REGIME JURÍDICO DAS ÁREAS 
METROPOLITANAS DE LISBOA E PORTO”, aprovado, por unanimidade, na 
reunião realizada no dia 17 de Janeiro último, o qual será enviado ao Senhor 
Secretário de Estado da Administração Local.  

 

11. Fax da Junta Metropolitana de Lisboa a informar que os representantes no Grupo 
de Trabalho no âmbito do Ensino Pré-Escolar são os Senhores Presidentes das 
Câmaras: da Amadora – Joaquim Moreira Raposo, de Sintra – Fernando Seara e 
de Sesimbra – Augusto Pólvora. 

 

12. Moção da ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias – Delegação Distrital de 
Setúbal acerca do “PROJECTO DE LEI N.º 431/X – LEI ELEITORAL DOS 
ÓRGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS”, apresentada na sua reunião realizada no 
dia 9 de Janeiro último.  

 

13. Ofício da Estradas de Portugal, SA – Área de Planeamento e Desenvolvimento a 
informar que na sequência do ofício desta Câmara n.º 30.413/2207/GAP, de 13 de 
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Dezembro, a assinatura do contrato da empreitada da “EN 10 NÓ DESNIVELADO 
DA QUINTA DO CONDE”, está agendada para o dia 7 do corrente. 

 

14. Ofício da SIMARSUL - Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da 
Península de Setúbal, SA a enviar cópia do protocolo para a “REALIZAÇÃO DE 
PROJECTOS DE EXECUÇÃO DAS REDES EFLUENTES DE ÁGUAS RESIDUAIS 
DOMÉSTICAS EM BAIXA”, devidamente homologado por Sua Excelência o 
Ministro do Ambiente do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional. 

 

15. Ofício da Direcção Regional de Setúbal do Sindicato Nacional dos Trabalhadores 
da Administração Local a informar que no dia 5 de Dezembro do ano findo, foi eleita 
a Comissão Sindical do STAL das Autarquias do Concelho de Sesimbra cuja posse 
teve lugar no dia 22 de Janeiro último. 

 

16. Ofício do Grupo Desportivo e Cultural do Conde 2 a dar conta da lista dos novos 
Corpos Sociais eleitos para o biénio 2007/2009. Deliberação genérica. 

 

17. Ofício do Clube de Campismo do Concelho de Almada a enviar a lista dos novos 
Órgãos Socais eleitos para o triénio 2008/2010. Deliberação genérica. 

 

 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS

1. Obras novas – construção de edifício de 4 pisos – arquitectura – Boa Água 1, lote 
742 – Serra das Bolotas, Ld.ª 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

2. Obras novas – construção de condomínio de 6 moradias, muros e piscinas – 
arquitectura – Rua Pinhal do Vale – Aldeia do Meco – António Júlio Baêta Ferreira, 
Ld.ª 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

3. Obras novas – construção de condomínio de 4 moradias, muros e piscinas – 
arquitectura – Rua Pinhal do Vale – Aldeia do Meco – António Júlio Baêta Ferreira, 
Ld.ª 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
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4. Obras novas – construção de condomínio de 5 moradias, muros e piscinas – 

arquitectura – Rua do Casalinho – Aldeia do Meco – António Júlio Baêta Ferreira, 
Ld.ª 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. Obras novas – construção de estabelecimento hoteleiro – arquitectura – novo 
licenciamento – Sampaio – A. Costa, Ld.ª 
Deliberação: não apreciado por não ter sido entregue. 
 
 
 

6. 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. 
 
 
 

7. Destaque – Juncal – Fonte Esquerda – José Bravo – Indeferimento  
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

8. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 09/87 – 
Covas da Raposa – Tumar, Ld.ª 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

9. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 10/91 – 
Quinta do Texugo – Sampaio – António Brazinha – submissão a inquérito público 
Deliberação: aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

10. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 12/91 – 
Azoia – Nuno Domingos – submissão a inquérito público 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

11. Operações de loteamento – loteamento urbano – revogação de parte da 
deliberação de 19/09/07 no que respeita ao valor das taxas por via de execução de 
obras exteriores – Rua do Pinhal do Vale – Aldeia do Meco – António Júlio Baêta 
Ferreira, Ld.ª 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
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12. Vistorias – obras de conservação em edificações existentes – Rua Raul Lino, 
Conde 1, lote 1 027 – Ana Maria da Silva 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

13. Vistorias – obras de conservação em edificações existentes – Rua dos Industriais, 
14, r/c e 1.º – Sesimbra – Guilherme Marques 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

14. Vistorias – obras de conservação em edificações existentes – Rua Brito Camacho, 
28, r/c – Sesimbra – Maria Cândida Santos 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 

 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo do Concelho de 

Sesimbra – abertura de concurso público – comissões de acompanhamento – 
nomeação  

      Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
2. Regularização e pavimentação dos arruamentos da zona poente da Boa Água 3 – 

3.ª prorrogação do prazo 
      Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
3. Tarifa de resíduos sólidos urbanos – componente fixa – alteração  
      Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
  
4. Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Sesimbra – envio ao Conselho 

Local de Acção Social de Sesimbra   
      Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

remetê-lo ao Conselho Local de Acção Social de Sesimbra para aprovação. 
  
 
 
5. EB1/JI de Sampaio – estudo prévio – aprovação  
      Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
  
 
 
 
6. Regulamento municipal do transporte público de aluguer em veículos ligeiros de 

passageiros – transporte em táxi no concelho de Sesimbra – alteração (ao artigo 
11.º) – envio à Assembleia Municipal  
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      Deliberação: aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

7. Permuta do lote 985 do Conde 2 pelo lote 166-A do Conde 2 – António Simões 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

8. Relação dos encargos assumidos e não pagos durante o ano de 2007  
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

9. Mini-mercado e bar do Parque Municipal de Campismo do Forte do Cavalo – 
contrato de concessão da exploração – não renovação 
Deliberação: aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

10. Atribuição de distinções e condecorações municipais ao Clube de Tiro de 
Sesimbra e atletas – época 2006/2007 – medalha de mérito grau prata 
Deliberação: Deliberado, por escrutínio secreto e por unanimidade, atribuir a 
medalha de mérito grau prata ao Clube e aos atletas José Júlio Silva, Ambrósio 
Raposo e Manuel Alves.  
 
 
 

11. Atribuição de distinções e condecorações municipais à Associação Cultural e 
Desportiva da Cotovia e atletas – época 2006/2007 – medalhão da vila de 
Sesimbra 
Deliberação: Deliberado, por escrutínio secreto e por unanimidade, atribuir a 
medalha o medalhão da Vila de Sesimbra à Associação Cultural e Desportiva da 
Cotovia e às atletas Inês Pilo, Jessica Viegas e Jacira Amaral.  
 
 
 
 

12. Comunidade educativa/munícipes – protocolo celebrado entre a Câmara Municipal 
de Sesimbra, a Escola Secundária de Sampaio e o Centro de Recursos Educativos 
e Formação – alteração da deliberação de 04/04/2007 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

13. Acção social escolar do 1.º ciclo do ensino básico – ano lectivo 2007/2008 – livros 
e material escolar – subsídios – rectificação da deliberação de 23/01/2008 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

 
14. Grupo Desportivo de Alfarim – Federação de Treinadores de Futebol – nível 1 – 

subsídio eventual – rectificação da deliberação de 19/12/2007 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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15. Grupo Desportivo de Alfarim – formação de 4 treinadores de futebol – nível 1 – 
subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

16. Grupo Desportivo de Sesimbra – 23.º torneio internacional de hóquei em patins 
praias de Sesimbra – subsídio eventual 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
   

17. Clube Naval de Sesimbra – IX regata naval de Sesimbra – subsídio eventual   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

18. Associação de Pilotos de Voo Livre de Sesimbra – raid multi-disciplinar de 
parapente – Abril-liberdade para voar – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

19. Associação de Cultura e Recreio União Trabalhadora Zambujalense – 
levantamento topográfico – subsídio eventual   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

20. Associação de Cultura e Recreio União Trabalhadora Zambujalense – escola de 
samba saltaricos do castelo – obras na sede – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

21. Planos de desenvolvimento desportivo 2007/2008 – contratação de técnicos pelas 
diversas colectividades do concelho – subsídios eventuais  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

22. Atribuição de subsídios destinados a diversas áreas – celebração de protocolo de 
colaboração entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra – minuta – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, ficando, no entanto, a satisfação do 
encargo sujeita a aprovação de futura alteração orçamental.   

 
 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 17 a 24 de Janeiro de 2008. 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 17 de Janeiro de 2008. 
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INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 
• E-mail da Unidade de Prevenção Rodoviária a enviar relatório da sinistralidade 

registada até Novembro de 2007 em cada concelho, conforme ficheiro que anexa. 
• Mapas/evolução relativos ao 4.º trimestre de 2007 sobre consultas/informações 

prévias, loteamentos e obras, comparativamente a igual período dos dois anos 
anteriores.  

• Proposta das várias entidades com vista à constituição da Comissão de 
Acompanhamento para a Revisão do PDM, a submeter à CCDRLVT.  

 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – POR MOTIVO DE IMPEDIMENTO DO 
VEREADOR DOS PELOUROS DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS E DA 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
• Relatório final do projecto Prove-Promover e Vender. 
• Rectificação da classificação da proposta de actualização de subsídio mensal ao 

Grupo Desportivo de Alfarim.  
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE, PELOUROS DA EDUCAÇÃO, 
JUVENTUDE E DO TURISMO 
• Relatório de actividades do ano de 2007 da Divisão de Educação e Desporto do 

Departamento de Educação, Cultura e Lazer. 
• Relatório relativo ao 4.º trimestre de 2007, no que respeita aos apoios ao movimento 

associativo, às actividades do sector e aos equipamentos e instalações desportivas 
municipais. 

• Relatório do 24.º corta-mato escolar do concelho, realizado no dia 15.01.2008.     
     
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DOS PELOUROS DA ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS E ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
• Síntese da execução orçamental e análise por objectivos no período de 01/01/07 a 

31/12/07.  
• Candidatura ao Programa Equal – R4E-Recursos para o Empreendedorismo. 
• Pagamento das 2.ª e 3.ªs tranches da loja 15 do Mercado Municipal da Quinta do 

Conde, em nome de Daniel Amaro, Ld.ª. 
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