
09.07.2008 

 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 09 DE JULHO DE 2008 

ORDEM DO DIA 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta da Senhora Vice-Presidente 
que não compareceu por se encontrar de férias e do Vereador Senhor Alberto 
Gameiro que não compareceu por motivos pessoais. 

ASSUNTO APRECIADO 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- Serviços Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Sesimbra – exploração do parque de 
estacionamento – Lagoa de Albufeira – autorização – tarifário – fixação de preço 
Deliberação: aprovado, por unanimidade  
 

SAUDAÇÃO

Padre Sílvio – 25 anos de sacerdócio 
Aprovado, por unanimidade 
  

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que, na sua 1.ª reunião da 
sessão ordinária de Junho realizada no dia 13, deliberou, por maioria, com 19 votos a 
favor (CDU, PS e PSD) e 2 abstenções (BE), aprovar a 1.ª Revisão Orçamental e das 
GOP(s) de 2008. 

 
2. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que, na sua 1.ª reunião da 

sessão ordinária de Junho realizada no dia 13, deliberou, por maioria, com 21 votos a 
favor e 1 voto contra (PS), aprovar a rectificação do Plano de Urbanização da Quinta do 
Conde. 

 
3. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que deliberou por maioria, 

autorizar a atribuição mediante concurso público para a “concessão e construção de 
exploração do Complexo e Forno Crematório do Cemitério Municipal de Sesimbra na 
Quinta do Conde”, com 20 votos a favor (CDU, PS e PSD) e 2 votos contra (BE), na sua 
1.ª reunião da sessão ordinária de Junho, levada a efeito a 13. 

 
4. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o edital respeitante à 

publicitação das deliberações tomadas na sua 1.ª reunião da sessão ordinária realizada 
no dia 13 de Junho. 
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5. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter os documentos aprovados no 
período de antes da ordem do dia, na sua 1.ª reunião da sessão ordinária realizada no 
passado dia 13 de Junho. 

 
6. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que na sua 2.ª reunião da 

sessão ordinária de Junho, realizada no dia 18, deliberou por unanimidade, aprovar o 
projecto final do Regulamento de Taxas e Cedências relativas à Administração 
Urbanísticas. 

 
7. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que na 2.ª reunião da sessão 

ordinária de Junho, realizada no dia 18, deliberou por maioria, com 20 votos a favor 
(CDU, PS e PSD) e 2 votos contra (BE), autorizar a alienação, sob a forma de hasta 
pública, do prédio municipal sito na Avenida da Liberdade, com área 16.813,85 m2, 
actualmente com ocupação de um campo de futebol. Mais deliberou por maioria, que a 
referida alienação, seja feita nos termos das Condições da Alienação que compreende 
programa de procedimentos, estudo prévio, mapas de medições e caderno de 
encargos, sendo o valor de base de licitação afixado no montante de 3.000.000,00 
euros, de acordo com avaliação efectuada pelos Serviços Municipais. 

 
8. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter a recomendação à Câmara 

Municipal de Sesimbra, com o título “Um silêncio por Zé Carlos Ezequiel”, aprovada por 
unanimidade, na sua 2.ª reunião da sessão ordinária realizada no passado dia 18 de 
Junho.  

 
9. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que se realizará no dia 11 de 

Julho, pelas 21.30 horas, no Auditório Conde de Ferreira, com um único ponto na 
Ordem de Trabalhos – “Debate sobre o Estado do Concelho”.  

 
10. Ofício da Direcção Geral do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Urbano a 

informar que o Instrumento de Gestão Territorial “Revisão do Plano Urbanização da 
Quinta do Conde”, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 24, de 4/02/2008, 
foi depositado naquela Direcção Geral no dia 23/05/2008, sob o n.º 
03.15.11/143/2008/PU/03. 

 
11. E-mail da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP vem auscultar 

formalmente esta Câmara Municipal sobre a proposta de Agrupamentos de Centros de 
Saúde que envolve o Centro de Saúde deste município, provisoriamente designado 
ARSLVT 14, com a delimitação geográfica que se evidencia nos mapas em anexo, e 
com as características geo-demográficas descritas no quadro também anexo, 
agradecendo que a Câmara emita a sua opinião e a transmita até ao dia 17 de Junho. 

 
12. Oficio da SIMARSUL – Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da 

Península de Setúbal, S.A a enviar informação relativa ao ponto de situação de 
execução física e financeira do Plano de Investimentos Plurianual da SIMARSUL, SA. 

 
13. Ofício do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata a enviar as Perguntas ao 

Governo apresentadas pelo Deputado Luís Rodrigues, respeitantes ao Distrito de 
Setúbal, bem como as respectivas respostas.    

 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
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1. Viabilidade de construção de um pólo integrado para actividades de ATL, creche e 
jardim de infância com escola primária integrada – informação prévia – Boa Água 1, 
lotes 1644 a 1653 – Zona de reserva – Augusto Pinela   
Deliberação: aprovado, por unanimidade 
 

2. Obras Novas – construção de edifício de habitação, comércio e serviços – processo n.º 
203/06 – arquitectura – Cotovia – Maria José Cardoso   
Deliberação: aprovado, por unanimidade 
 
 
 

3. Obras Novas – construção de edifício de habitação, comércio e serviços – processo n.º 
204/06 – arquitectura – Cotovia – Maria José Cardoso   
Deliberação: aprovado, por unanimidade 
 
 
 

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

 
 

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

6. Destaque – Caixas – António Gaboleiro   
Deliberação: aprovado, por unanimidade 
  
 
 

7. Destaque – Rua das Videiras – Maçã – Jorge Carpinteiro   
Deliberação: aprovado, por unanimidade 
 
 
 

8. Destaque – Boiças – José Nogueira    
Deliberação: aprovado, por unanimidade 
 
 
 

9. Operações de loteamento – loteamento urbano – novo licenciamento por caducidade 
da deliberação de 20/07/2005 – Quinta de S. José – Sampaio – Jorge Pires  
Deliberação: aprovado, por unanimidade 
 

 
 

10. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 9/02 – Maçã – 
Casa e Sol, Ld.ª – submissão a inquérito público  
Deliberação: aprovado, por unanimidade 

 
 

 3



09.07.2008 

 
11. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 13/00 – 

Santana – Construvigo, Ld.ª – submissão a inquérito público  
Deliberação: retirado 
 
 
 

12. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 10/94 – 
Alfarim – Vítor Matos – submissão a inquérito público 
Deliberação: aprovado, por unanimidade 
 
 
 

13. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 9/94 – Maçã – 
António Trafaria    
Deliberação: aprovado, por unanimidade 
 
 
 

14. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 21/01 – 
Cotovia – José Carlos, Ld.ª    
Deliberação: aprovado, por unanimidade 
 
 
 

15. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 7/04 – 
Proamar, S.A.   
Deliberação: aprovado, por unanimidade 
 
 
 

16. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 19/02 – 
Almoinha – Sampainveste, Ld.ª    
Deliberação: aprovado, por unanimidade 
 
 
 
Diversos
 

17. a) Artigos 9.º, 10.º e 39.º da Secção E – delimitação do perímetro da AUGI 54 – Alto 
das Vinhas – aprovação  
Deliberação: aprovado, por unanimidade 
 

 
 

b) Plano de Pormenor de Reconversão da AUGI I – Lagoa de Albufeira – obras de 
urbanização referentes à rede de águas – recepção provisória  
Deliberação: aprovado, por unanimidade 

 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
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1. Requalificação urbanística da EN 377 – 1.ª Fase – abertura de concurso público – 
comissões de acompanhamento – nomeação   
Deliberação: aprovado, por unanimidade   

       
 
 
  
2. Concessão e construção de exploração do complexo funerário e forno crematório do 

cemitério municipal de Sesimbra na Quinta do Conde – abertura de concurso público – 
comissões de acompanhamento – nomeação – despacho do Senhor Presidente de 
17/06/2008 – ratificação     
Deliberação: aprovado, por unanimidade 
 
 

          
3. Permuta do lote 945 do Conde 2 pelo lote 432 A do Conde 2 – Manuel Hilário  

Deliberação: aprovado, por unanimidade  
 
 
 

4. Permuta do lote 2349 do Conde 3 pelo lote 2425 A do Conde 3 – Manuel de Almeida   
Deliberação: aprovado, por unanimidade  
 
 
 

5. Postura de Trânsito do concelho de Sesimbra – anexo A e B – ordenamento do trânsito 
na Vila de Sesimbra – alteração     
Deliberação: aprovado, por unanimidade  
 
 
 

6. Postura de Trânsito do concelho de Sesimbra – anexo C – ordenamento do trânsito 
nas localidades de Santana e Cotovia – alteração     
Deliberação: aprovado, por unanimidade  
 
 
 

7. Alteração ao trânsito na Aldeia do Meco a título experimental – aprovação     
Deliberação: aprovado, por unanimidade  
 
 
 

8. Transportes escolares para o ano lectivo 2008/2009 – normas e critérios – aprovação     
Deliberação: aprovado, por unanimidade  
 
 
 

9. Distinções Municipais – Grupo Desportivo de Sesimbra – Campeão Distrital de Futebol 
de Sete – escolas e equipas B – época 2007/2008     
Deliberação: aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade   
 
 
 

10. Distinções Municipais – Grupo Desportivo de Alfarim – subida à 1.ª Divisão Distrital de 
Futebol de Juniores – época 2007/2008     
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Deliberação: aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade 
 
 
 

11. Liga dos Combatentes de Sesimbra – monumento de homenagem aos Combatentes – 
apoio diverso – aprovação    
Deliberação: aprovado, por unanimidade, ficando a satisfação do encargo sujeita 
a futura alteração orçamental   
 
 
 

12. Livro “Sesimbra, Retrato de uma Vila Piscatória” – preço de venda – aceitação    
Deliberação: aprovado, por unanimidade  
 
 
 

13. Intempéries – apoio às famílias atingidas em 18/02/2008 – subsídio eventual    
Deliberação: aprovado, por unanimidade   
 
 
 

14. Jornadas Medievais – valor dos bilhetes – aceitação – subsídio eventual    
Deliberação: aprovado, por unanimidade  
 
 
 

15. Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI de Sesimbra – crianças 
carenciadas – apoio à frequência de ATL – subsídio eventual    
Deliberação: aprovado, por unanimidade    
 
 
 

16. Centro de Recursos Educativos e Formação – atelier lúdico/pedagógico de jogos de 
química denominado “Tubo de Ensaio” – Animador – subsídio eventual    
Deliberação: aprovado, por unanimidade, ficando a satisfação do encargo sujeita 
a futura alteração orçamental   
 
 
 

17. Liga dos Amigos da Quinta do Conde – aquisição de material informático – subsídio 
eventual    
Deliberação: aprovado, por unanimidade, ficando a satisfação do encargo sujeita 
a futura alteração orçamental   
 
 
 
 
 

18. Grupo Folclórico e Humanitário do Concelho de Sesimbra – XV Festival Nacional de 
Folclore – subsídio eventual    
Deliberação: aprovado, por unanimidade    
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19. Paroquia da Quinta do Conde – Festa em honra de Nossa Senhora da Esperança – 
subsídio eventual    
Deliberação: aprovado, por unanimidade    
 
 
 

20. Surf Clube de Sesimbra – provas desportivas e aquisição de equipamento – subsídio 
eventual – rectificação da deliberação de Câmara de 04/06/2008    
Deliberação: aprovado, por unanimidade, ficando a satisfação do encargo sujeita 
a futura alteração orçamental   
 
 

21. Associação de Pilotos de Voo Livre de Sesimbra – provas nacionais e internacionais – 
subsídio eventual    
Deliberação: aprovado, por unanimidade    
 
 
 

22. Grupo Desportivo de Sesimbra – voleibol – contratação de técnico – subsídio eventual    
Deliberação: aprovado, por unanimidade, ficando a satisfação do encargo sujeita 
a futura alteração orçamental   
 
 
 

23. Jornal Nova Morada – torneio de futebol no escalão de escolinhas – subsídio eventual    
Deliberação: aprovado, por unanimidade    
 
 
 

24. Núcleo Cicloturista de Sesimbra – IV Semana Europeia de Cicloturismo – subsídio 
eventual    
Deliberação: aprovado, por unanimidade    
 
 
 

25. Centro Cultural e Desportivo da TMN – I Challenge PT Portugal – subsídio eventual    
Deliberação: retirado 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 11 de Junho a 01 de Julho de 2008. 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 20 de Junho de 2008. 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE (POR AUSÊNCIA DO 
PRESIDENTE) 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 23 a 26 de Junho de 2008. 

 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 
• Mapas/evolução relativos ao 2.º trimestre do ano em curso sobre consultas, informações 

prévias, loteamentos e obras, comparativamente a igual período dos dois anos 
anteriores. 
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• Informação técnica acerca da publicação em Diário da República da Rectificação ao 
Regulamento e Planta de Zonamento do Plano de Urbanização da Quinta do Conde, 
bem como o envio à DGOTDU para depósito. 

• Relatório semestral de Abril de 2008 entregue pela Comissão de Acompanhamento das 
Explorações de Areias e de Argilas da Mata de Sesimbra. 

• Lista das entidades representadas na Comissão de acompanhamento da Revisão do 
Plano Director Municipal de Sesimbra, publicado em Diário da República no dia 20 de 
Abril. 

 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
• Relatório sobre a participação desta Autarquia na 25.ª Ovibeja, que decorreu de 26 de 

Abril a 4 de Maio de 2008, no Parque de Feiras e Exposição de Beja. 

 8


