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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO 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- Associação dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra – prevenção e intervenção em 
caso de incêndio – fornecimento de refeições no refeitório municipal   
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
EXPEDIENTE 

1. Fax da Associação Nacional de Municípios Portugueses a enviar o resultado do 
estudo de opinião, levado a efeito por ocasião da celebração do Dia do Poder 
Local, em Viseu, o qual demonstra a satisfação dos munícipes relativamente à 
qualidade do trabalho desenvolvido pelo Poder Local.  

 
 
2. Ofício da Direcção-Geral da Saúde a informar que, relativamente ao pedido de 

esclarecimento sobre a instalação de forno crematório, na Quinta do Conde, a 
entidade que deverá ser consultada, em termos de Avaliação de Impacte 
Ambiental, é a Agência Portuguesa do Ambiente.  

 
 
3. Fax da Agência Portuguesa do Ambiente a informar que, relativamente ao pedido 

desta Câmara Municipal e após análise da legislação em vigor, a instalação do 
forno crematório na Quinta do Conde não está abrangido pelo regime jurídico de 
Avaliação de Impacte Ambiental.  

 
   
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Quinta do Conde – Destaques   
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
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2. Pedido de comparticipação nos encargos das obras de urbanização da Quinta do 
Conde 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

3. 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. 
  
  
 

4. Processo de obras n.º 231/2006 – ónus de inalienabilidade parcial – Rua das 
Giestas – Fornos – Alexandra Neto 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. Renúncia de hipoteca do lote 154 da Rua das Palmeiras – substituição de hipoteca 
por depósito em numerário – José Costa 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 

 
 
PESSOAL: 
 
* Processo disciplinar – aplicação de pena – Adelino Garcia Pinhal Patrício 

Deliberação: Deliberado, por escrutínio secreto e por unanimidade, aplicar a pena de 
suspensão por 60 dias ficando a mesma suspensa pelo período de 2 anos. 

 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. Requalificação urbanística da EN 377 – 1.ª fase – abertura de concurso público – 

comissões de acompanhamento – nomeação   
Deliberação: não apreciado por não ter sido entregue.   

 
 
 
2. Santos Populares 2008 – festejos tradicionais – subsídios eventuais  

Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
3. Projecto “Cem Diferenças Sem Diferença” – espectáculos de rua – Casa de Goa, 

Associação Recreativa da Juventude Mirandesa e Associação Cultural Bucovina – 
subsídios eventuais  
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
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4. Agrupamento de Escolas Castelo – EB1/JI Cotovia – aquisição de impressora – 
subsídio eventual  
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. Centro de Estudos Culturais e Acção Social Raio de Luz – valência cultural e social 
– aquisição de equipamentos – subsídio eventual     
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

6. Motoclube de Sesimbra – provas desportivas – subsídio eventual    
Deliberação: aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

7. Surf Clube de Sesimbra – provas desportivas e aquisição de equipamento – 
subsídio eventual    
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 14 a 28 de Maio de 2008. 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 15 de Maio 2008. 
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