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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL 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 motivo 
de doença. 

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- Regime Jurídico de Urbanização e da Edificação – delimitação da zona urbana 
consolidada da Vila de Sesimbra 

 Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 

2- Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo do Concelho de Sesimbra – concurso 
público -  alteração dos artigos 5.º e 11.º do caderno de encargos - ratificação 

      Deliberação: aprovado, por unanimidade.  
 
 

3- Destaque do terreno para concretização da 1.ª fase do Estudo de Ordenamento da 
Avenida da Liberdade 

      Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 

EXPEDIENTE

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que no dia 11 de Abril, 
pelas 21,30 horas, no Auditório Conde de Ferreira vai realizar-se a sua sessão 
ordinária com a ordem de trabalhos constante do mesmo.  

 

2. Ofício da Associação Nacional Municípios Portugueses a enviar a deliberação 
aprovada, pelo seu Conselho Directivo, sobre a “Participação dos municípios nos 
equipamentos da responsabilidade da Administração Central”.  

 

3. Ofício da Associação Nacional Municípios Portugueses a informar acerca do 
Regime Jurídico do exercício da actividade de segurança privada.  

 

4. E-mail da Associação de Municípios da Região de Setúbal a enviar o seu 
comunicado de imprensa sobre a primeira reunião do Conselho Consultivo do 
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Observatório da Água para a Região de Setúbal, realizada no dia 26 de Março, no 
Seixal, onde foi aprovado o modelo de funcionamento do Observatório, a 
composição da Comissão Coordenadora e o Plano de Actividades para 2008.   

 

5. Fax da AMARSUL-Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. a informar 
não lhe ter sido comunicado pelo concedente a aprovação da tarifa a vigorar no ano 
de 2008, pelo que a facturação do mês de Janeiro será efectuada à tarifa que 
vigorou em 2007 de 19,89 €/ton. Mais informa que o preço fixado para os inertes 
(terras e RCDs) em 2008 é de 2,5 €/ton. 

 

6. Ofício da Assembleia Municipal de Almada a enviar o texto da moção por si 
aprovada, na sessão realizada no dia 21 de Fevereiro do ano em curso, 
subordinada ao tema “Regime Jurídico e Regulamento Tarifário de Abastecimento 
de Água e Tratamento de Resíduos”.  

 

7. Ofício também da Assembleia Municipal de Almada a enviar a informação n.º 03/IX-
3.º/2007/2008 que resume as deliberações aprovadas, na sua sessão ordinária 
realizada no dia 24 de Março último.   

 

8. E-mail da Assembleia Municipal de Aljezur a enviar a moção aprovada, por maioria, 
na sua sessão ordinária realizada no dia 22 de Fevereiro do ano em curso, 
subordinada ao tema “Projecto de Lei n.º 431/X – Lei Eleitoral dos Órgãos das 
Autarquias Locais”. 

 

9. Ofício da Assembleia Municipal de Valença a enviar o texto da moção por si 
aprovada na sessão ordinária realizada no dia 29 de Fevereiro do ano em curso, 
subordinada à epígrafe “Projecto de Lei n.º 431/X – Lei Eleitoral dos Órgãos das 
Autarquias Locais”. 

 

10. Ofício do Turismo de Portugal, IP a enviar o diploma de participação deste 
Município na 3.ª Edição 2007, do Prémio Turismo de Portugal. 

 

11. Ofício do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata a enviar documento 
relativo ao “Encerramento de Direcções e Serviços Locais de Finanças – 
Reestruturação da DGCI do Distrito de Setúbal”. 

 

12. Ofício do Clube Naval de Sesimbra a enviar cópia da carta remetida à 
Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra sobre “Cais de Acostagem – 
Molhe da Praia do Ouro/Hotel do Mar”.   

 

13. Ofício da LIALA-Liga dos Amigos da Lagoa de Albufeira a enviar a lista dos novos 
órgãos administrativos para o biénio 2008/2009 e bem assim, o Plano de 
Actividades para aquele período. – Deliberação Genérica 
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REQUERIMENTOS E PROCESSOS

1. Obras Novas – construção de condomínio de 3 moradias – arquitectura – Fornos – 
Natalino Martelo – Indeferimento  
Deliberação: não apreciado por não ter sido entregue  
 
 
 

2. Destaque – Cabeços da Azoia – Armando Salgueiro  
Deliberação: aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

3. Destaque – Caixas – Francisco Marçalo  
Deliberação: aprovado, por unanimidade.   
 
 
 

4. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 12/02 – 
Fetais – Maria Emília Garcia – submissão a inquérito público 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

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

6. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 12/91 – 
Azoia – Nuno Domingos 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
  

7. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 05/95 – 
Caixas – Rua da Mansinha, lotes 20 e 21 – Reinaldo Teixeira 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

8. Operações de loteamento – loteamento urbano – rede de águas – recepção 
provisória – Lagoa de Albufeira – Administração Conjunta da AUGI 3  
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

9. Vistorias – obras de conservação em edificações existentes – Rua Leão de 
Oliveira, n.º 9, 1.º – Sesimbra – Francisco Sanches 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
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10. Vistorias – obras de conservação em edificações existentes – Casal Marizé – 
Cotovia – Despacho da Vice-Presidente da Câmara de 04/09/2006 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
Diversos: 

11. Processo de obras n.º 231/06 – ónus de inalienabilidade total – Casal Jangão – 
Fornos – Alexandra Neto 
Deliberação: aprovado, por unanimidade.  

 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. Mercado Municipal da Quinta do Conde – arrematação em hasta pública de um 

lugar para venda de produtos horto-fruticolas n.º 23 – adjudicação definitiva 
Deliberação: aprovado, por unanimidade.   

 
 
  
2. Desafectação do domínio público para o domínio privado municipal de uma parcela 

de terreno sita no Pinhal do General com a área de 1 491 metros quadrados para 
posterior doação à Liga dos Amigos da Quinta do Conde para construção de um 
equipamento de apoio à infância-creche  
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
3. Percurso Pedestre “Rota de Cezimbra” – projecto – aprovação  

Deliberação: aprovado, por unanimidade. Devendo, no entanto, a satisfação do 
encargo ficar sujeita a aprovação de futura alteração orçamental. 
 
 
 

4. Projecto de intervenção na área da deficiência – exploração de 3 pontos de venda 
móveis – protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Unilever, 
Ld.ª – minuta – aprovação     
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. Apoio ao Associativismo Local – celebração de protocolo de colaboração entre a 
Câmara Municipal de Sesimbra e a Liga dos Amigos da Quinta do Conde – minuta 
– aprovação     
Deliberação: aprovada, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente e 
dos Vereadores Dr. José Polido, Amadeu Penim, Dr.ª Guilhermina Ruivo  e Dr. 
Carlos Oliveira e com o voto contra do Vereador Alberto Gameiro.     
 
 
 
 

6. Apoio à Actividade Teatral – celebração de protocolo de colaboração entre a 
Câmara Municipal de Sesimbra e a Cooperativa das Aguncheiras – minuta – 
aprovação    
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Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

7. Normas de apoio às actividades de tempos livres – alteração da deliberação de 
06/09/2006    
Deliberação: aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

8. Associação de Pais da EB 1/JI da Quinta do Conde – crianças carenciadas – apoio 
à frequência de ATL – subsídio eventual – rectificação da deliberação de 
19/03/2008   
Deliberação: aprovado, por unanimidade.   
 
 
 

9. Festa em Honra do Senhor Jesus das Chagas – comissão de festas – subsídio 
eventual    
Deliberação: aprovado, por unanimidade. Devendo, no entanto, a satisfação do 
encargo ficar sujeita a aprovação de futura alteração orçamental.  
 
 
 
 

10. Festa em Honra do Senhor Jesus das Chagas – estacionamento - Santa Casa da 
Misericórdia de Sesimbra – subsídio eventual    
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

11. Feira-Festa 2008 – Comissão Organizadora – subsídio eventual    
Deliberação: aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

12. Escola de Windsurf e Kit Surf da Lagoa de Albufeira – regata de Abertura do 
Campeonato Nacional de Windsurf – subsídio eventual      
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

13. Grupo Coral a Voz do Alentejo na Quinta do Conde – construção de edifício sede – 
subsídio eventual 
Deliberação: não apreciado por não ter sido entregue. 
 
 
 

14. 2.ª reunião do mês de Abril – alteração do local 
Deliberação: deliberado, por unanimidade,  alterar o local da  2.ª reunião ordinária 
que tinha lugar no Auditório Conde Ferreira, para o Pavilhão do Grupo Desportivo 
de Alfarim e bem assim alterar a hora de abertura da mesma, a qual tinha o seu 
início ás 9,30 horas, para as 21,30 horas do mesmo dia. 
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INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 14 a 26 de Março de 2008. 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 19 de Março 2008. 
 
 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS  
• Mercado Municipal da Quinta do Conde – arrematação em hasta pública de um lugar 

de venda de peixe n.º 39 – concurso deserto. 
• Documento da Fileira da Pesca sobre a Docapesca – estudo para a avaliação da 

comercialização de pescado fresco e refrigerado em Portugal. 
• Candidatura ao projecto EQUAL R4E – recursos para o Empreendedorismo – termo 

de aceitação. 
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