
20.02.2008 

 
 
 
 
 

 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2008 

ORDEM DO DIA 

 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta da Vice-Presidente, 
Senhora Dr.ª Felícia Maria Cavaleiro da Costa, que não compareceu por se 
encontrar presente no encontro ALCULTUR, em Guimarães. 

 

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- Relação de encargos assumidos e não pagos durante o ano de 2007 – inclusão da 
Associação de Municípios da Região de Setúbal – rectificação da deliberação de 
04/02/08. 
 Aprovado, por unanimidade 

 

EXPEDIENTE

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que no dia 15 do corrente, 
pelas 21,30 horas, teve lugar no Auditório Conde de Ferreira a sua sessão 
extraordinária com a ordem de trabalhos constante do mesmo.  

 

2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a agradecer todo o apoio 
prestado na recolha de dados acerca do levantamento dos edifícios das “Escolas 
Conde de Ferreira” e a convidar o Senhor Presidente a estar presente, no dia 1 do 
próximo mês, pelas 15,00 horas, no Cine-Teatro João Mota, na Conferência 
subordinada ao tema “Projecto Escolas Conde Ferreira – marco histórico da 
instrução em Portugal”.  

 

3. Ofício da Associação de Municípios da Região de Setúbal a remeter cópia da 
Declaração de Compromisso relativa ao Sistema de Tratamento de Efluentes das 
Suiniculturas da Península de Setúbal, assinada em 16 de Janeiro do ano em 
curso.   
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4. Ofício da Associação Nacional de Municípios Portugueses a enviar o documento 
aprovado pelo seu Conselho Geral acerca do Projecto de Lei n.º 431/X – Lei 
Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais. 

 

5. E-mail também da Associação Nacional de Municípios Portugueses a remeter o seu 
parecer acerca do projecto de Decreto-Lei que altera o Regime Jurídico da Reserva 
Ecológica Nacional. 

 

  

6. Ofício da Assembleia Municipal do Seixal a enviar cópia das suas tomadas de 
posição aprovadas na 1.ª Sessão Extraordinária de 2008, realizada no dia 21 de 
Janeiro do ano corrente, subordinadas as temas constantes das mesmas. 

 

7. Ofício do Grupo Parlamentar “Os Verdes” a acusar a recepção do ofício desta 
Câmara que remeteu a tomada de posição acerca da alteração à Lei Eleitoral dos 
Órgãos das Autarquias Locais e a enviar a sua sobre a mesma matéria juntando 
para tal a intervenção do Senhor Deputado José Miguel Gonçalves aquando do 
debate na Assembleia da República. 

 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS

1. Obras novas – construção de estabelecimento hoteleiro – arquitectura – novo 
licenciamento – Sampaio – A. Costa, Ld.ª 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
  
 

2. Obras Novas – construção de condomínio de 4 moradias – arquitectura – Zambujal 
de Baixo – Marco António Paiva  
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

3. Operações de loteamento – loteamento urbano – autorização de licenciamento – 
Charneca da Cotovia – Henribruno, Ld.ª – submissão a inquérito público 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

4. Operações de loteamento – loteamento urbano – autorização de licenciamento – 
Alto das Vinhas – Verde Retido, Ld.ª 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
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5. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 09/05 – 
Lagoa de Albufeira – Joaquim Faustino e Outros 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

6. Operações de loteamento – loteamento urbano – recepção provisória – Cobras 
Vivas – Constrosélis, Ld.ª 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

7. Operações de loteamento – loteamento urbano – infra-estruturas 1.ª Fase – 
recepção definitiva – Quinta do Conde – Sociedade Imobiliária e Turística da 
Quinta do Peru 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
  
 
 

8. Operações de loteamento – loteamento urbano – infra-estruturas 2.ª Fase – 
recepção provisória – Quinta do Conde – Sociedade Imobiliária e Turística da 
Quinta do Peru 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
  
 

9. Operações de loteamento – loteamento urbano – central elevatória – recepção 
definitiva – Quinta do Conde – Sociedade Imobiliária e Turística da Quinta do Peru 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
  
 

10. Operações de loteamento – loteamento urbano – recepção definitiva – Alto das 
Vinhas – Proamar, SA 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

11. Diversos: 
a) Processo de obras n.º 231/06 – ónus de inalienabilidade parcial – Rua das 
Giestas – Fornos – Alexandra Neto 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
  

 
b) Processo de obras n.º 12/07 – ónus de inalienabilidade parcial – Covões – 
Alfarim – Rui Cambez 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
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c) Renúncia de hipoteca do lote 45 da Rua da Duna – Lagoa de Albufeira –        
substituição de hipoteca por garantia bancária – Jorge Pires 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
  

 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. 1.ª alteração ao orçamento e às grandes opções do plano 2008 

 Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 

   
 
2. Saneamento da Bacia de Sesimbra (D-ETAR) empreitada de execução da ETAR 

de Sesimbra – recepção definitiva  
      Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, não apreciar o assunto e 

tratá-lo na próxima reunião.   
 
 
 

3. Partilha de informação correspondente ao património classificação do concelho de 
Sesimbra – celebração de protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de 
Sesimbra e o Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueologia, I.P. – 
minuta – aprovação   
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
  
 

4. Tesouraria – alteração de competências relativas a assinaturas em substituição da 
Tesoureira Municipal  
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
  
 

5. Regime de rendas do Parque Habitacional – uniformização 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
  
 

6. Mercado Municipal de Sesimbra – alteração do nome do concessionário da banca 
n.º 1 destinado à venda de peixe de Álvaro Freire Mendes Coelho para  Pedro Gil 
Ribeiro Coelho     
Deliberação: aprovado, por unanimidade 
 
 
 

7. Mercado Municipal da Quinta do Conde – arrematação em hasta pública de um 
lugar para venda de produtos horto-frutícolas com o n.º 23    
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
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8. Mercado Municipal da Quinta do Conde – arrematação em hasta pública de um 

lugar de venda de peixe com o n.º 39     
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

9. Núcleo Museológico da Capela Espírito Santo – modalidades de ingresso – 
descontos e isenções – alteração        
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

10. Cine-Teatro Municipal João Mota – Preço dos bilhetes – alteração     
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, não tratar o assunto e 
apreciá-lo na próxima reunião.  
 
 
 

11. Externato de Santa Joana – ida ao Cinema Municipal João Mota – preço do bilhete 
– ratificação   
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

12. Atribuição de distinções e condecorações municipais aos atletas do  Surf Clube de 
Sesimbra Filipa Pinto, Diogo Conceição, Simão Pinto e José Campos – medalha 
de mérito grau prata  
Deliberação: aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade.    
 
 
 

13. Protocolo de cooperação celebrado entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a 
Bianca-Associação de Protecção dos Animais sem Lar do Concelho de Sesimbra – 
subsídios – alteração da deliberação de 23/05/2007  
 Deliberação: aprovado, por unanimidade, devendo a satisfação do encargo ficar 
sujeita a aprovação de futura alteração orçamental  
 
 
 
 

14. Dinamização dos projectos e actividades para jovens – celebração de protocolo de 
cooperação entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Associação Tiny Fish 
Eventos – aprovação – subsídio eventual   
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
  

15. Projectos de escola – ano lectivo 2007/2008 – 2.ª fase – subsídios  
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
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16. Surf Clube de Sesimbra – Circuito Mundial e Europeu de Bodyboard – atleta 
Gastão Entrudo – subsídio eventual   
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
  
 

17. Associação de Desenvolvimento da Quinta do Conde – prova de atletismo de meio 
fundo na freguesia da Quinta do Conde – subsídio eventual    
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
  
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 01 de Fevereiro a 11 de Fevereiro 

de 2008. 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 31 de Janeiro 2008. 
 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 
Estudo sobre a redução de perdas no sistema de abastecimento de água. 
 
 
  
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE, PELOUROS DA EDUCAÇÃO, CULTURA, 
JUVENTUDE E DO TURISMO 
• Relatório de actividades da Divisão de Cultura e Turismo alusivo ao ano de 2007. 
 
 
 
INFORMAÇÕES DA VEREADORA DO PELOURO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS 
• Relatório do progresso da autarquia no Plano Nacional de Leitura – 

estabelecimentos de ensino. 
• Relatório de progressão de 2007 do Serviço aprovado, por unanimidade aprovado, 

por unanimidade de Apoio às Bibliotecas Escolares.            
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