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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2008 

ORDEM DO DIA 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta dos Vereadores Senhores 
Dr. José Polido, Alberto Gameiro e Dr.ª Guilhermina Ruivo por se encontrarem 
de férias.  

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- Obras novas – construção de edifício para habitação – arquitectura – Av. dos 
Combatentes, 21 – Sesimbra – Herdeiros de Rosa Ferreira Sousa Mafra 
 Deliberação: aprovado, por unanimidade. 

 
 
2- 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 – adjudicação definitiva 
Deliberação: aprovado, por unanimidade.  

 

3- Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra – colocação de pavimento nas salas onde 
funciona o ATL e corredor – subsídio eventual 

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

 

EXPEDIENTE 

1. Oficio do Agrupamento Vertical de Escolas do Castelo a enviar cópia do ofício da 
Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo transmitindo o despacho 
do Senhor Director Regional de Educação, datado de 02 de Julho findo, que 
homologa a Unidade de Ensino Estruturado daquele Agrupamento.   

 
2. Ofício da Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal a enviar as 

Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2008.  
 
3. Ofício do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar cópia da 

intervenção do Deputado Bruno Dias, proferida no dia 18 de Julho findo, a respeito 
do Projecto de Lei n.º 555/X do PCP que “Altera o Regime Jurídico das Autoridades 
Metropolitanas de Transportes”, que igualmente anexam.  

 
4. Ofício do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar cópia do 

documento que contém a pergunta ao Governo apresentada, na Assembleia da 
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República, pelos Deputados Bruno Dias e Francisco Lopes, a respeito do “Serviço 
de Ginecologia/UMT-Unidade de Terapia da Mama do Hospital Garcia de Orta”.  

 
5. Ofício do Gabinete de Sua Excelência a Ministra da Saúde a enviar cópia da 

ordem de trabalhos da reunião havida naquele Gabinete, no dia 17 de Julho do ano 
em curso, para efeitos de validação/sugestões. 
 

6. Ofício Agrupamento Vertical de Escolas do Castelo a enviar a lista que compõe o 
seu Conselho Geral Transitório, o qual tomou posse no dia 10 de Julho do ano em 
curso. Deliberação genérica. 

 
7. Ofício da Associação Casa das Artes de Sesimbra a informar ter sido formalmente 

constituída no dia 5 de Maio do ano em curso. Por não ter sido ainda nomeado o 
Conselho Fiscal apresentam a composição da sua Assembleia Geral e Direcção. 
Deliberação genérica. 

 
8. Carta da Comissão de Festas da Nossa Senhora da Luz a convidar o Executivo a 

estar presente nas solenidades que terão lugar em Sampaio de 13 a 15 de 
Setembro do ano corrente. A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, agradecer o convite e informar que estará presente.  

 
9. Carta da Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora do Cabo Espichel a 

convidar o Executivo a estar presente na Procissão em Honra de Nossa Senhora, 
que terá lugar no próximo dia 28 de Setembro, pelas 16 horas. A Câmara tomou 
conhecimento e deliberou, por unanimidade, informar que estará presente. 

 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Quinta do Conde - Destaques   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

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

3. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 10/04 - 
Alfarim – Ramiro Zagalo   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

4. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 07/98 – 
Charneca da Cotovia – Simbratur, Ld.ª 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. Plano estratégico de desenvolvimento do turismo do concelho de Sesimbra –  

comissão de análise das propostas - aceitação das conclusões – notificação dos 
concorrentes  

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.    
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2. Saneamento da freguesia do Castelo – sistema em baixa – 1.º grupo de redes de 

colectores – Caixas/Alfarim/Meco/Torrões – 3.ª fase – Meco/Torrões – nova 
prorrogação do prazo para entrega das propostas - ratificação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. ( de 4/8 para 11/8)    
 
 
 

3. Projecto de valorização do Cabo Espichel – Pooc Sintra/Sado – aprovação - 
ratificação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
  
 

4. Plano de Praia do Moinho de Baixo – projecto de execução – aprovação - 
ratificação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
 

 
 
5. Permuta do lote 1109 da Boa Água pelo lote 766-A do Conde 2 – José  da Silva   

Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
               
 
 
6. Funcionamento do serviço de refeições escolares – estabelecimentos do ensino 

pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico da rede pública – normas – aprovação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

         
 
 
7. Livro “Peixe-Espada de Sesimbra a preto e branco” – fixação do preço de venda    

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. (5 € venda ao público e 4 € na feira 
do livro de Sesimbra)  

         
 
 
8. Atribuição de distinções e condecorações municipais – campeões distritais de 

infantis de hóquei em patins – medalhão da vila de Sesimbra – clube, dirigentes, 
equipa técnica e atletas do Grupo Desportivo de Sesimbra    
Deliberação: Por escrutínio secreto e por unanimidade, atribuir o medalhão da 
Vila.  

 
 
 
9. Externato de Santa Joana – colocação de pavilhões – subsídio eventual       

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
10. Paróquia da Quinta do Conde – festas em honra de Nossa Senhora da Boa Água – 

subsídio eventual    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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11. Grupo Desportivo de Sesimbra – conclusão do complexo desportivo, piscina e sala 

de desporto – subsídio eventual    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Devendo a satisfação do encargo 
ficar sujeita a aprovação de futura alteração orçamental. 

 
 
 
12. Grupo Desportivo de Sesimbra – manutenção do relvado do Estádio da Vila Amália 

– subsídio eventual    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

13. Grupo Desportivo de Sesimbra – alteração do contrato-programa – subsídio 
eventual    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Devendo a satisfação do encargo 
ficar sujeita a aprovação de futura alteração orçamental.  
 

       
   
14. Clube Naval de Sesimbra – torneio de pesca desportiva – subsídio eventual  

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Devendo a satisfação do encargo 
ficar sujeita a aprovação de futura alteração orçamental.  

 
 
  
15. Associação de Cultura e Recreio União Trabalhadora Zambujalense – 

arrelvamento sintético do campo de jogos – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

16. Associação de Futebol de Setúbal – projecto de animação desportiva  de 
verão´2008 – arbitragens – subsídio eventual      
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

17. Bianca-Associação de Protecção aos Animais sem Lar do Concelho de Sesimbra – 
espectáculo de beneficência – subsídio eventual     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 

  

ALTERAÇÃO DAS DATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO MÊS DE  SETEMBRO

  Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, alterar as datas das suas reuniões ordinárias do mês de Setembro, 

do dia 03 para o dia 10 e do dia 17 para o dia 24 à mesma hora e no mesmo local.  

 

 4



06.08.2008 

 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 16 a 26 de Julho de 2008 (zona I);  

17 de Julho a 28 de Julho (zona II); 16 de Julho a 26 de Julho (zona 3) e de 25 de 
Julho (zona 5)  

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 09 de Julho e 24 Julho de 2008. 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Praia do Moinho de Baixo – estudo prévio – aprovação.   
• Informação da Divisão de Gestão Urbanística Zor transmitindo o seu parecer acerca 

do “Cálculo dos encargos referente a lotes de habitação isolada que passaram a 
HC2”.  

• Comunicação da Associação de Municípios da Região de Setúbal onde consta o 
calendário das reuniões dos seus Associados, Comissão Executiva e Conselho 
Regional do PEDEPES. 

• Documento da Plataforma “JUNTOS PELO HOSPITAL NO CONCELHO DO 
SEIXAL”, enviando o texto da sua resolução tomada no dia 17 de Julho findo, no 
Seixal. 

• Documento do “Grupo de Reflexão” sobre os contributos para a criação de uma nova 
freguesia neste Concelho.  

 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS  
• Em virtude do Vereador do Pelouro das Actividades Económicas se encontrar de 

férias, o Senhor Presidente deu conhecimento da informação por aquele prestada 
acerca – R4E – Recursos para o Empreendedorismo – termo de aceitação da 
decisão de aprovação do pedido de alteração n.º 1/2008.  
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