
24.09.2008 

 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2008 

ORDEM DO DIA 

 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar as faltas dos Vereadores 
Senhores Amadeu José Silva Penim e do Dr. Carlos Filipe Pereira de Oliveira, 
que não compareceram 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- Saneamento da Freguesia do Castelo – sistema em baixa – 1.º grupo de redes de 
colectores – Caixas/Alfarim/Meco/Torrões – 1.ª fase Alfarim – trabalhos a mais 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 
 
2- ADREPES-Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal – 

aceitação do cargo e nomeação de representante - aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
   
3- Não atribuição de verbas por parte do Ministério da Educação, para pagamento de 

vencimentos de Auxiliares de Acção Educativa afectos ao apoio a alunos com 
necessidades especiais – tomada de posição 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 

 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que no dia 26 de 
Setembro, pelas 21,30 horas, no Auditório Conde de Ferreira vai realizar-se a sua 
sessão ordinária com a ordem de trabalhos constante do mesmo.  

 
2. E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses a informar que está 

disponível no seu site o texto da Resolução do Conselho Directivo daquela 
Associação de 9 de Setembro de 2008, bem como, os esclarecimentos prestados 
na reunião de 3 de Setembro, que devem ser tidos em consideração para a 
eventual contratualização no que respeita à transferência de competências para os 
Municípios em matéria de Educação.  
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3. E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses a enviar cópia do ofício 

remetido a Sua Excelência o Secretário de Estado da Educação sobre a “Acção 
social escolar. Alargamento dos alunos beneficiários”. 

 
4. Oficio do Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente a enviar cópia da 

resolução fundamentada e emitida ao abrigo do n.º 1 do artigo 128.º do Código de 
Processo nos Tribunais Administrativos no âmbito da providência cautelar relativa 
ao projecto “Co-incineração de resíduos industriais perigosos na fábrica da Secil-
Outão”. 

 
5. E-mail do Advogado Dr. Jorge M. Castanheira Barros dando conta que o Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Almada admitiu a terceira acção cautelar apresentada 
pelas Câmaras de Setúbal, Palmela e Sesimbra, relativa ao projecto “Co-
incineração de resíduos industriais perigosos na fábrica da Secil-Outão”. 

 
6. E-mail do Advogado Dr. Jorge M. Castanheira Barros dando conta que com a 

apresentação da Resolução fundamentada pelo Ministério do Ambiente, em que é 
invocado o interesse público, voltou a ser possível proceder à co-incineração de 
RIP´s-resíduos industriais perigosos na fábrica da Secil-Outão. 

 
7. Fax da SIMARSUL-Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da 

Península de Setúbal, SA a informar acerca do ponto de situação dos trabalhos de 
repavimentação da EN 379, no âmbito da empreitada do Subsistema de 
Lagoa/Meco. 

 
8. Ofício da DINENSINO-Ensino, Desenvolvimento e Cooperação, CRL a enviar as 

alegações do Reitor da Universidade Moderna sobre o projecto Despacho de 
encerramento Compulsivo daquela Universidade. 

 
9. Fax do Centro de Estudos Culturais e de Acção Social Raio de Luz dando conta 

que Sua Excelência o Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das 
Cidades esteve presente na inauguração oficial daquele Centro Cultural, que teve 
lugar no dia 13 de Setembro do ano em curso. 

 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. 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.   
 
 
 

2. Processo de obras n.º 160/77 – acerto de extremas – rectificação da deliberação 
de 23/06/1999 – Aiana de Cima – Dorindo Gaboleiro 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. 7.ª Alteração ao orçamento e grandes opções do plano 2008   

Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
        
 
 
 
2. Regularização e Pavimentação da Zona Noroeste da Área Central da Boa Água 1 

– conclusão – prorrogação de prazo     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
  
 
   
3. Regularização e Pavimentação dos arruamentos da Zona Poente na Boa Água 3 – 

trabalhos a mais – 2.ª situação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
4. Repavimentação da Avenida Principal da Quinta do Conde – recepção provisória        

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
             
 
 
 
5. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra e as AUGI 1, 

AUGI 2, AUGI 3 e AUGI 9 da Lagoa de Albufeira – dispensa de garantia para 
obras de urbanização e adiantamento de taxas – alteração da deliberação de 
10/09/08      
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 
 
 
6. Plano de Urbanização da Ribeira do Marchante – submissão a discussão pública    

Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
  

7. Permuta de bem presente por bem futuro – construção do complexo desportivo e 
infra estruturas na Avenida da Liberdade, em Sesimbra – ratificação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
8. Classificação como caminho público o caminho sito no Zambujal – Hugo Rodrigues    

Deliberação: não apreciado. 
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9. Obras a executar no fogo sito na Avenida da Liberdade, n.º 29, r/c em Sesimbra no 

âmbito do RMARH – Mariana Santos       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

10. Alienação da fracção “A”, 1.º esquerdo do Bairro Antunes em Sesimbra – alteração 
da deliberação de 20/07/2005 – Mateus Macedo       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

11. Artemrede – adesão do município de Sesimbra – envio à Assembleia Municipal      
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 

12. Semana Gastronómica – Sabores de Outono – normas de participação – 
aprovação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Ficando, no entanto, sujeita a aprovação 
de futura alteração orçamental a rubrica que não tem saldo suficiente.      
 
 
 
 

13. Criação de um serviço de informação e mediação para pessoas com deficiência ou 
incapacidade – SIM-PD – celebração de protocolo de cooperação entre a Câmara 
Municipal de Sesimbra e o Instituto Nacional para Reabilitação – projecto – minuta 
– aprovação      
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

14. Alunos com necessidades educativas especiais e jovens portadores de deficiência 
– transportes escolares – Tiago Castelo –  subsídio  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 

15. Animação Verão – subsídio eventual     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

16. Tripa Associação – arranjo de equipamento de som – subsídio eventual     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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17. Alteração das datas das reuniões ordinárias do mês de Outubro      
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, alterar as datas das reuniões ordinárias 
do mês de Outubro de 1 para 8 e de 15 para 22, à mesma hora (9,30 horas) e no 
mesmo local (Sala Polivalente da Biblioteca Municipal).    
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 04 de Setembro de 2008; de 03 a 

08 de Setembro (zona 2) e de 08 a 12 de Setembro (zona 3) 
 

 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Contas intercalares de 2007 da AUGI 9 da Lagoa de Albufeira  
• Contas intercalares de 2007 da AUGI 42 do Casal do Sapo  
• Contas intercalares de 2007 da AUGI 14 da Lagoa de Albufeira  
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