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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2008 

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- Loteamento Municipal do Valeparaíso, em Sesimbra – resultado do inquérito público - 
aprovação 

 Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 

2- Saneamento da freguesia do Castelo – rede de colectores do Zambujal – 2.ª fase – 
adjudicação – minuta do contrato – aprovação 

      Deliberação: aprovado, por unanimidade.  
 
 

3- Intempéries de 18 de Fevereiro de 2008 – declaração de calamidade pública para os 
Municípios da Área Metropolitana de Lisboa – pedido de inclusão do Município de 
Sesimbra 

      Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 

EXPEDIENTE

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua sessão 
extraordinária realizada no dia 15 de Fevereiro, deliberado, por maioria, sob 
proposta desta Câmara aprovar o Plano de Pormenor da Zona Sul da Mata de 
Sesimbra, bem como, revogar os artigos 66.º e 68.º a 70.º do Plano Director 
Municipal respeitantes àquela zona. 

 

2. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que no dia 29 de Fevereiro, 
pelas 21,30 horas, teve lugar no Auditório Conde de Ferreira a sua sessão ordinária 
com a ordem de trabalhos constante do mesmo.  

 

3. E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses a enviar o seu parecer 
desfavorável acerca do Projecto de Decreto-Lei que altera o Regime Jurídico da 
Reserva Ecológica Nacional.  
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4. E-mail também Associação Nacional de Municípios Portugueses a enviar o seu 
parecer desfavorável acerca da reforma do Mapa Judiciário.   

 

5. E-mail ainda da Associação Nacional de Municípios Portugueses a enviar as suas 
considerações acerca do Projecto de diploma que desenvolve o quadro de 
transferências de competências para os Municípios em matéria de educação. 

 

6. E-mail igualmente da Associação Nacional de Municípios Portugueses a remeter o 
seu parecer acerca do Projecto de diploma que consagra o novo Regime Jurídico 
de Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos Públicos da 
educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. 

 

7. E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses a informar, ter o seu 
Conselho Directivo, deliberado solicitar ao Governo a suspensão da entrada em 
vigor das alterações ao Regime Jurídico da Urbanização e Edificação constantes da 
Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, até à publicação da respectiva regulamentação 
complementar. 

 

8. E-mail do Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Almada, a enviar cópia do 
ofício, subscrito pelos Presidentes das Câmaras Municipais de Almada, Seixal e 
Sesimbra, que endereçaram a Sua Excelência a Ministra da Saúde, solicitando que 
com a maior brevidade seja marcada reunião para analisar a evolução do processo 
de construção do hospital no Concelho do Seixal. 

 

9. Ofício da Assembleia Municipal de Setúbal a enviar a sua deliberação, tomada na 
sessão extraordinária realizada no dia 1 de Fevereiro último, acerca das propostas 
de Alteração à Lei Eleitoral para os Órgãos das Autarquias Locais. 

 

10. Ofício da Associação do Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal a enviar o teor 
da carta que enviou à Senhora Governadora Civil de Setúbal referente à 
Insegurança e vaga de assaltos em Sesimbra. 

 

11. Ofício do Grupo Desportivo de Sesimbra a enviar a lista dos novos órgãos sociais 
eleitos para o período de 1 de Fevereiro de 2008 a 31 de Janeiro de 2010. 
Deliberação genérica 

 

 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS
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1. Viabilidade de loteamento – pedido de informação prévia ao abrigo do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de Outubro, na redacção do Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho – Charneca da Cotovia – informação favorável – Alexandre Nobre e Outros 
Deliberação: aprovado, por unanimidade.  
 
  
 

2. Obras Novas – construção de condomínio de 4 moradias e piscinas – arquitectura 
– Rua Actor Carlos Daniel – Fornos – António Júlio Baêta Ferreira, Ld.ª 
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. Destaque – Aiana de Cima – Maria Virgínia Polido e Outros – indeferimento  
Deliberação: aprovada, por unanimidade. 
 
 
 

6. Operações de loteamento – loteamento urbano – autorização de licenciamento – 
Pedreiras – António Rodrigues 
Deliberação: aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

7. Operações de loteamento – loteamento urbano – recepção definitiva – AUGI 30 da 
Lagoa de Albufeira – Comissão de Administração da AUGI 30 
Deliberação: aprovado, por unanimidade.  

 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. Execução da regularização e pavimentação da conclusão da zona sudoeste do 

Conde 3 – adjudicação – minuta do contrato – aprovação 
Deliberação: aprovado, por unanimidade.  

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

de Sesimbra – reunião de 20/02/08 – recepção definitiva  
Deliberação: não apreciado por não ter sido entregue.  
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3. Coeficiente de localização do IMI – alteração     
Deliberação: aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

4. AUGI 24 da Ribeira do Marchante – escritura de divisão de coisa comum no 
Notário Privativo da Câmara – autorização     
Deliberação: aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

5. Sistema de gestão documental – clarificação do ponto 2 – alteração da deliberação 
de 09/05/07    
Deliberação: aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

6. Regimento da Câmara Municipal de Sesimbra – aprovação    
Deliberação: não apreciado por não ter sido entregue.  
 
 
 

7. Manutenção de espaços verdes e limpeza urbana – protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Sesimbra e a Liga dos Amigos da Lagoa de Albufeira – 
minuta – aprovação   
Deliberação: aprovado, por unanimidade. O Vereador Amadeu Penim produziu 
declaração de voto.  
 
 
 

8. Cine-Teatro Municipal João Mota – reunião de 20/02/08 – preço dos bilhetes – 
alteração – normas de bilheteira - aprovação    
Deliberação: aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 

9. Pontos de rede de urgência – tomada de posição    
Deliberação: aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

10. Feira da Festa das Chagas 2008 – normas de funcionamento – aprovação      
Deliberação: aprovada, por unanimidade. 
 
 
 

11. Feira Festa 2008 – normas de funcionamento 2008 – aprovação     
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

12. Recuperação e beneficiação do prédio sito em Sesimbra na Rua Marquês de 
Pombal, n.º 1 – execução de obras coercivas em substituição do senhorio – 
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reunião de 18/04/07 – comparticipação a fundo perdido ao abrigo do PROGRAMA 
RECRIA – aprovação do pedido de financiamento ao IHRU    
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

13. Federação Portuguesa de Xadrez – dinamização de sessões de formação na EB 
2,3 de Santana – subsídio eventual        
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

14. Cercizimbra – transporte escolar de crianças e jovens deficientes – subsídio 
eventual     
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

15. Cercizimbra – projecto de lar residencial na Quinta do Conde – subsídio eventual   
Deliberação: aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

16. EB 2,3 Navegador Rodrigues Soromenho – implementação do sistema de gestão 
integrada – subsídio eventual  
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

17. Associação de Beneficência Amizade e Solidariedade – aquisição de computador 
– subsídio eventual  
Deliberação:  
 
 
 

18. Núcleo Cicloturista de Sesimbra – organização do XXII Encontro Nacional de 
Cicloturismo Sesimbra – subsídio eventual   
Deliberação:  
 
  
 

19. Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Sesimbra e o NECA – reunião 
de 07/06/06 – alargamento de actividades – subsídio eventual – reforço 
Deliberação: aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

20. Associação de Desenvolvimento da Quinta do Conde – relva sintética e vedação 
do polidesportivo – GOP e Classificação Orçamental – rectificação da deliberação 
23/01/08 
Deliberação: aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
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• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 13 de Fevereiro a 22 de Fevereiro 
de 2008. 

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 14 de Fevereiro 2008. 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Agradecimento do munícipe Diogo Marques pelo trabalho realizado e pelo apoio 

demonstrado pelos serviços de Protecção Civil, mais propriamente pelo seu 
Coordenador José Mafra, por ocasião das intempéries que se verificaram no nosso 
Concelho e em todo o País.  
Considera que os serviços de Protecção Civil devem ser objecto de louvor público e 
bem assim o relato dos factos serem evidenciados no Sesimbra Município. 

 
 
  
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – POR MOTIVO DE IMPEDIMENTO DO 
VEREADOR DOS PELOUROS DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS E DA 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
• Relatório de progresso – avaliação do impacto das condicionantes na área marinha 

do Parque Natural da Arrábida à actividade da pesca comercial e lúdica e a náutica 
de recreio. 
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