
18.06.2008 

 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO 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- Projecto Bibliotecas de Praia – Verão 2008 – rectificação da deliberação de 24 de 
Maio de 2008   

      Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
2- Projecto de Regulamento de Taxas e Cedências Relativas à Administração 

Urbanística – reunião de 28 de Maio de 2008 – alteração    
      Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
EXPEDIENTE 

1. Oficio da Associação Nacional de Municípios Portugueses a informar ter se 
manifestado desfavoravelmente quanto ao processo de reestruturação dos centros 
de saúde, criando os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES).  

 
2. Oficio da mesma Associação Nacional de Municípios Portugueses a agradecer a 

disponibilidade do Presidente desta Câmara Municipal em representar aquela 
Associação na Secção do Património Arquitectónico e Arqueológico do Conselho 
Nacional de Cultura.  

 
3. Fax ainda da Associação Nacional de Municípios Portugueses a informar que está 

disponível no seu site o protocolo celebrado com a EDP que estabelece a 
manutenção da periodicidade trimestral de facturação do consumo de energia 
eléctrica para efeitos de iluminação pública.  

 
 
4. Ofício da Agência para a Modernização Administrativa a informar que cabe agora a 

uma estrutura de missão criada pela RCM n.º 87/2008 preparar e desenvolver 
todas as acções conducentes à aprovação e implementação do Plano de Expansão 
da Rede Nacional de Lojas do Cidadão de 2.ª Geração. No entanto aproveitam a 
oportunidade para também informar que não está prevista a inclusão da Loja do 
Cidadão de Sesimbra na 1.ª fase daquele Plano de Expansão, dado que nesta fase 
será dada prioridade aos concelhos nos quais os serviços públicos manifestaram 
interesse em integrar as respectivas Lojas pelo facto de se encontrarem mal 
instalados. 
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5. Ofício das Sociedades de Advogados Jardim/Sampaio/Caldas e Associados 
Capitão/Rodrigues Bastos/Areia a enviar a nota mais recente no processo confiado 
ao seu escritório a propósito da “Impugnação do Plano de Ordenamento do Parque 
Natural da Arrábida (POPNA) pelos Municípios de Palmela, Sesimbra e Setúbal”.  

 
 
   
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Obras Novas – construção de edifício de habitação e comércio – arquitectura – 
Avenida João Paulo II – Cotovia – Álvaro Almeida   
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

2. Quinta do Conde – Destaques   
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 

 
 

3. Pedido de comparticipação nos encargos das obras de urbanização da Quinta do 
Conde 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

4. Destaque – Conde 1, lotes 1226 e 1227 – Maria Paula Antunes e Augusto Pinela   
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
  
 

5. Destaque – Aiana – Dagol, Ld.ª – Indeferimento   
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

6. Operações de loteamento – loteamento urbano – aprovação do projecto das obras 
de urbanização – condições do alvará – Casal Jangão – Fornos – António Serra e 
outros  
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 

 
        
7. Operações de loteamento – loteamento urbano – aprovação do projecto de 

arranjos exteriores e orçamento – reunião de 02/12/04 – Maçã – Movibel, SA  
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

8. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 07/98 – 
Charneca da Cotovia – Simbratur, Ld.ª – submissão a inquérito público 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
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9. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 12/02 – 
Fetais – Maria Emília Garcia   
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

10. Operações de loteamento – loteamento urbano – recepção provisória – Maçã, lote 
8  – JAF Rodrigues & Rodrigues, Ld.ª  
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 

 
 

11. Operações de loteamento – loteamento urbano – recepção provisória – Maçã – 
Maxirent, SA  
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 

 
 

12. Diversos: 
a) Artigos 9.º, 10.º e 39.º da Secção E – delimitação do perímetro da AUGI – Alto 
das Vinhas – aprovação   
Deliberação: não apreciado por não ter sido entregue. 
 
 
 
b) Renúncia de hipoteca do lote 88 da Rua do Girassol – Lagoa de Albufeira – 
substituição de hipoteca por depósito em numerário – Amador Ribeiro-Construções 
Civis, Ld.ª  
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

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

Deliberação: aprovado, por unanimidade.   
        
 
 
2. Transporte público de aluguer em veículos ligeiros de passageiros – transporte em 

táxi no concelho de Sesimbra – fixação dos contingentes – aprovação   
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
3. Quinzena Gastronómica do Peixe Espada Preto – normas de participação – 

aprovação   
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
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4. Zimbra’Mel 2008 – X feira do mel da Península de Setúbal – normas de 

participação e funcionamento – aprovação – Associação dos Apicultores da 
Península de Setúbal – subsídio eventual  
Deliberação: aprovado, por unanimidade. A satisfação do encargo com as  rubricas 
que têm saldo insuficiente deverão ser sujeitas a aprovação de futura alteração 
orçamental.  
 
 
 

5. Agrupamento de Escolas do Castelo - Conselho Geral Tansitório  – representantes 
da Câmara – designação     
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, designar como representante legal a 
Vice-Presidente, Pelouro da Educação, e as técnicas Dr.ª Natália Gomes e Dr.ª 
Sandra Neto. Em caso de ausência por motivos justificados da Vice-Presidente, a 
mesma será substituída pela Dr.ª Catarina Costa.   
 
 
 

6. Atribuição de distinções e condecorações municipais ao Clube de Lutas do Bastos, 
atletas e técnicos – medalhão da Vila     
Deliberação: Deliberado, por escrutínio secreto e por unanimidade, atribuir o 
medalhão da Vila ao Clube aos atletas Celso Serôdio, Leandro Marques e Ricardo 
Santos e aos técnicos Luís Fonte e José Bastos.  
 
 
 

7. Associação de Desenvolvimento da Quinta do Conde – subsídio mensal    
Deliberação: aprovado, por unanimidade. A satisfação do encargo ficará sujeita a 
aprovação de futura alteração orçamental.  
 
 
 

8. Centro Paroquial Bem Estar Social do Castelo – apoio a projecto de escola – 3.ª 
fase – subsídio eventual    
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

9. Escolinha de Futebol António Pica – contratação de técnicos de futebol – subsídio 
eventual    
Deliberação: aprovado, por unanimidade. A satisfação do encargo ficará sujeita a 
aprovação de futura alteração orçamental.    
 
 
 

10. Clube de Tiro de Sesimbra – organização de provas desportivas – subsídio 
eventual    
Deliberação: aprovado, por unanimidade. A satisfação do encargo ficará sujeita a 
aprovação de futura alteração orçamental. 
 
 
 

11. Surf Clube de Sesimbra – aquisição de viatura de 9 lugares – subsídio eventual    
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
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12. Cercizimbra – Centro de Actividades Ocupacionais – III encontro de canoagem de 
mar e I encontro de vela e de actividades radicais – subsídio eventual    
Deliberação: aprovado, por unanimidade. A satisfação do encargo ficará sujeita a 
aprovação de futura alteração orçamental. 
 
 
 

13. Casa do Povo de Sesimbra – construção de 3 salas e reconversão de 
equipamento da cozinha – subsídio eventual    
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

14. Gres Trepa no Coqueiro – reparação de instrumentos musicais – subsídio eventual    
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

15. Grupo Cultural e Desportivo do Conde 2 – pedido de isenção do IMI – envio à 
Assembleia Municipal    
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

16. Alteração das datas das reuniões ordinárias do mês de Julho    
Deliberação: deliberado, por unanimidade, alterar as datas das reuniões ordinárias 
do mês de Julho para os dias 9 e 23 à mesma hora e no mesmo local. 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DA VICE-PRESIDENTE, PELOURO DA EDUCAÇÃO: 
• Cópia do ofício da Cercizimbra a informar que a Coordenação do Programa 

Escolhas Zona Sul e Ilhas, realizou a 4.ª visita ao projecto “No Trilho do Desafio”, no 
passado dia 9 de Maio, na Unidade Integrada de Atendimento à Infância da 
Cercizimbra. 

 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 29 de Maio a 09 de Junho de 

2008. 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 29 de Maio 2008. 
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