
21.05.2008 

 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2008 

ORDEM DO DIA 

 
 
EXPEDIENTE 

1. Ofício da Região de Turismo de Setúbal Costa Azul a remeter em suporte 
informático, o seu Relatório e Contas do ano de 2007, aprovado pela Comissão 
Executiva e pela Comissão Regional.  

 
 
2. Ofício da Comissão Instaladora da Entidade Regional de Turismo a criar na Área 

Regional de Turismo a enviar a sua acta n.º 1/08, realizada no dia 9 de Maio.  
 
 
3. Ofício da Assembleia Municipal de Almada a remeter a Informação n.º 04/IX-3.º 

(2007/2008) que súmula a actividade da Assembleia Municipal na Sessão Plenária 
realizada nos dias 28, 29 e 30 de Abril de 2008, o texto das deliberações por si 
aprovadas, e bem assim, o resumo dos documentos de prestação de contas 
daquele Município e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de 2007. 

 
   
4. Ofício da Assembleia Municipal do Seixal a remeter cópias das tomadas de 

posição, subordinadas aos temas constantes das mesmas, aprovadas na sua 2.ª 
Sessão Ordinária de 2008, realizada no dia 21 de Abril. 

 
 
5. Ofício do Chefe de Gabinete de Sua Excelência o Secretário de Estado do 

Ambiente a enviar cópia da Declaração de Impacte Ambiental desfavorável à 
execução do projecto do “Hotel Resort Quinta do Rio”, datado de 01 de Abril do ano 
em curso. 

 
 
6. Fax da Associação dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra a remeter fotocópia do 

fax que lhes foi enviado pela Direcção do Colégio St. Peter’s School SOCIEDUCA, 
SA, a propósito do trágico acidente no passado dia 5 do corrente. 

 
 
7. Ofício da Associação do Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal a enviar a lista 

dos novos órgãos sociais, para o triénio 2008-2010. Deliberação Genérica 
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REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Viabilidade de ampliação de moradia – informação prévia – parecer favorável – 
Corredoura – Francisco Baêta 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

2. Viabilidade de construção de edifício de habitação, comércio e estacionamento – 
informação prévia – parecer favorável – Rua da Cruz/Rua Amélia Frade e Largo 
Eusébio Leão – João Pinto  
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
  

3. Viabilidade de construção de edifício de clínica, lar e centro de geriatria – 
informação prévia – confirmação da deliberação de 15/06/2005 – Almoinha, lote 7 
– Construções M. Branco & Filhos, SA  
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 

 
 
4. Viabilidade de loteamento – informação prévia – confirmação da deliberação de 

19/04/2000 – Santana – Maria Fernanda Barreira e Carlos Lopes  
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. Obras novas – construção de edifício de habitação e comércio – arquitectura – 
Conde 2 (Expansão), lote A 27 e A 28 – A. Vinagre & Bajanca, Ld.ª  
Deliberação: aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

6. Destaque – Quintola da Maçã – Emílio Santos  
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

7. Destaque – Zambujal – Rafael Pinto 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

8. Operações de loteamento – loteamento urbano – reunião de 06/06/2007 – 
alteração ao projecto de arquitectura – Almoinha – Valdia, Ld.ª   
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

9. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 03/06 – 
Caminho Branco – A.C.M. Sousa, Ld.ª 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
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10. Operações de loteamento – loteamento urbano – reunião de 03/08/2005 – 
suspensão da garantia bancária – Pedreiras – Arrábida Parque, SA 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

11. Operações de loteamento – loteamento urbano – recepção definitiva – Charneca 
da Cotovia – Rui Neves, Ld.ª 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. Saneamento da freguesia do Castelo – sistema em baixa – 1.º grupo de rede de 

colectores do Caixas/Alfarim/Meco/Torrões – 3.ª fase Meco/Torrões – abertura de 
concurso público – comissões de acompanhamento – nomeação  
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 

          
 
 
2. Saneamento da freguesia do Castelo – rede de colectores do Zambujal – 3.ª fase – 

aprovação – plano de segurança e saúde – ratificação  
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

3. Contratação de empréstimo a longo prazo no valor de 4.120.000 Euros – minuta 
do contrato – aprovação     
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

4. Permuta da área de 193,5 m2 do lote 2.432 do Conde 3 pela área de 129 m2 do 
lote 2.431 do Conde 3 – Aleque Ming    
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. Comissão de Protecção de Crianças e Jovens – substituição de técnico – 
nomeação    
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

6. Toponímia – atribuição de topónimo a um arruamento em Alfarim – Travessa Rui 
Lupi Costa     
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
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7. Toponímia – atribuição de topónimo a um arruamento nos Fetais – Rua dos 
Bacelos     
Deliberação: aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

8. Toponímia – atribuição de topónimos a vários arruamentos na Lagoa de Albufeira    
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

9. Toponímia – atribuição de topónimo na Quintinha – Cotovia – Rua Maria Judite de 
Carvalho     
Deliberação: aprovado, por unanimidade.   
 
 
 

10. Toponímia – definição do traçado de dois arruamentos – Caixas e Aiana de 
Cima/Zambujal – aprovação      
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

11. Toponímia – revogação de parte da deliberação de 07/04/93 no que respeita à 
designação na Rua Terra da Ucha em Sampaio para Avenida D. Manuel da Silva 
Martins  
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

12. Toponímia – revogação de parte da deliberação de 02/12/93 no que respeita à 
classificação do arruamento situado na Azoia designado por Rua dos Carmesines       
Deliberação: aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

13. Férias Jovem´2008 – programa – aprovação       
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

14. Projecto Bibliotecas de Praia – Verão 2008 – aprovação   
Deliberação:  
 
 
 

15. IV Mostra de Teatro Escolar – subsídio eventual   
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

16. Associação de Pais da EB1/JI de Sesimbra – crianças carenciadas – apoio à 
frequência de ATL   
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
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17. Bionascimento – Conferência sobre o parto na água no Cine Teatro João Mota – 

subsídio eventual   
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

18. Casa do Benfica – II Prémio de Marcha Atlética do SLB – subsídio eventual    
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
     
 

19. Clube Naval de Sesimbra – II Taça de Portugal de Kayak Mar – subsídio eventual    
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

20. Liga dos Amigos de Sesimbra – apoio a projecto de carácter sócio-cultural – 
subsídio  eventual    
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

21. Federação de Beach Ténis de Portugal – Circuito Nacional 2008 – subsídio 
eventual    
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 17 de Abril a 13 de Maio de 2008. 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 08 de Maio 2008. 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Recomendações e conclusões da reunião havida entre o Senhor Presidente, 

técnicos desta Câmara e representantes da Direcção Geral de Finanças e de outras 
entidades a respeito da revisão de zonamento, nos termos do Código do Imposto 
Municipal sobre Imóveis.  

• Acerca da publicação no Diário da República II Série, de 22 de Abril de 2008, a 
constituição da Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano Director 
Municipal de Sesimbra.  

 
 
INFORMAÇÕES DA VEREADORA DO PELOURO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS 
• Relatório do projecto “Poesia à Solta”, dinamizado de 3 a 13 de Março último. 
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 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO 
  O Senhor Presidente, convocou nos termos do n.º 1 do art. 63.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção da Lei n.º 5-/2002, de 11 de Janeiro, 
uma reunião extraordinária para o dia 28 de Maio, pelas 09,30 horas, na sala do 
Auditório da Biblioteca Municipal, a fim de serem tratados os assuntos seguintes: 
  
 1. Regulamento de taxas e cedências relativas à administração urbanística – 
resultado da discussão pública – envio à Assembleia Municipal; 
 

 2. Regulamento municipal de apoio à recuperação ou criação de condições de 
habitabilidade – alteração – envio à Assembleia Municipal; 

   
  3. Plano de Urbanização da Quinta do Conde – rectificação – envio à 

Assembleia Municipal; 
    

             4. Alienação de património municipal – terreno sito na Avenida da Liberdade, 

em Sesimbra, destinado à construção de habitação com espaço comercial, complexo 

desportivo, central de camionagem e estacionamento público – condições de 

alienação - hasta pública; 

 

              5. Contratação de empréstimo a médio prazo no valor de 410.000,00 € - 

minuta do contrato – aprovação; 

 

    6. Classificação como caminho público o caminho pedonal e respectivo 

traçado – Caminho do Poço Pio Pinhal.   
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