
10.09.2008 

        
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO 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 se 
encontrar no 33.º Encontro da Douzelage, na Polónia. 

 
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 – alteração da deliberação de 21/05/08 no 

que respeita à rectificação e cabimento da rubrica 
      Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 

 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Associação Nacional de Municípios Portugueses a informar ter celebrado 
protocolo com o Ministério da Administração Interna, relativo aos “Contratos Locais 
de Segurança”, o qual se encontra no seu sítio, na parte reservada aos protocolos.   

 
2. Carta do Presidente do Núcleo de Sesimbra, da Ex-Delegação da Liga dos 

Combatentes, Senhor Manuel Henriques, a agradecer toda a colaboração prestada 
pela Câmara e funcionários envolvidos na concretização e inauguração do 
Monumento aos Combatentes, instalado junto ao Bairro Infante D. Henrique, em 
Sesimbra. 

 
3. Ofício da Comissão do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração 

Local dos trabalhadores das Autarquias do Concelho de Sesimbra a informar que 
se realizará um Plenário Geral de Trabalhadores da Câmara Municipal de Sesimbra 
no dia 17 de Setembro às 14,00 horas e sector Administrativo na Quinta do Conde 
das 16,00 horas às 17.30 horas.  

 
4. Ofício do Centro de Estudos Culturais e de Acção Social Raio de Luz a enviar o seu 

relatório e contas referentes ao ano transacto.  
 
5. Ofício da Associação de Pequenos Empresários da Região de Setúbal e Alentejo 

(APERSA) a enviar a lista dos novos Corpos Socais eleitos. Deliberação genérica 
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REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Obras novas – construção de condomínio de habitação – arquitectura – Zambujal – 
Maria de Lassalete Ferreira e outra  
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 – Casal das Figueiras – Ana Paula Morais 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. Destaque – Aiana de Cima – Jonas Rosa 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
6. Destaque – Caixas – Lúcia Santos  
      Deliberação: aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
7. Destaque – Quinta Vila Eugénia – Casais de Sampaio – Maria Eugénia Braz 
      Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
8. Viabilidade de alteração ao alvará n.º 06/93 – pedido de informação prévia – 

Quinta do Peru, lotes 183 e 184 – informação favorável – Jusfimo, SA 
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

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

10. Operações de loteamento – loteamento urbano – (alteração ao alvará n.º 9/05) – 
aprovação do projecto das obras de urbanização – condições do alvará – Lagoa de 
Albufeira – Joaquim Faustino e Outros 
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Deliberação: aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

11. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 11/89 – 
Alfarim – Vítor Matos  
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

12. Operações de loteamento – loteamento urbano – recepção definitiva – Lagoa de 
Albufeira – Comissão de Administração da AUGI 13   
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

13. Operações de loteamento – loteamento urbano – recepção definitiva – Cotovia – 
Framanu, Ld.ª   
Deliberação: aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

14. Operações de loteamento – loteamento urbano – recepção definitiva – Lagoa de 
Albufeira – João Pires e Elza Dourado   
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

15. Operações de loteamento – loteamento urbano – substituição de hipoteca dos 
lotes 34, 35, 37 por garantia bancária – Casalão – Casal do Manta, SA  
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. Saneamento da Freguesia do Castelo – sistema em baixa – 1.º grupo de redes de 

colectores – Caixas/Alfarim/Meco/Torrões – 2.ª fase sub-fase Caixas – abertura de 
concurso público – prorrogação para apresentação das propostas – despacho do 
Presidente da Câmara de 01/09/2008 – ratificação   
Deliberação: aprovado, por unanimidade.   

        
 
 
2. Estrada dos Murtinhais – Lagoa de Albufeira – arruamentos, colectores e 

distribuidores de água – abertura de concurso público – comissões de 
acompanhamento – nomeação   
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 

 
              
 
3. Fornecimento de solução de telefonia IP e Rede X-DPN.IP para a Câmara 

Municipal de Sesimbra – adjudicação – despacho do Vereador do Pelouro da 
Logística de 29/02/2008 – ratificação       
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Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
               
 
 
4. Saneamento da Freguesia do Castelo – sistema em baixa – 1.º grupo de redes e 

colectores – Caixas/Alfarim/Meco/Torrões – 1.ª fase Alfarim – trabalhos a mais    
Deliberação: não apreciado. 

 
 
 
5. Abastecimento público de água ao Parral – celebração de protocolo entre a 

Câmara Municipal de Sesimbra e a Águas do Sado, SA – minuta – aprovação    
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

6. Revisão do plano de urbanização da Lagoa de Albufeira – dispensa de avaliação 
estratégica ambiental – aprovação        
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 

 
 
       
7. Revisão do Plano de Urbanização da Lagoa de Albufeira – versão final – envio à 

CCDR LVT – aprovação    
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 

 
 
  
8. Plano de Pormenor de Reconversão da AUGI 9 da Lagoa de Albufeira – resposta 

ao parecer da CCDR LVT – aprovação    
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

9. Plano de Pormenor de Reconversão da AUGI 9 da Lagoa de Albufeira – dispensa 
de avaliação estratégica ambiental – aprovação     
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

10. Plano de Pormenor de Reconversão da AUGI 9 da Lagoa de Albufeira – versão 
final – envio à CCDRLVT – aprovação     
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

11. AUGI 42 – Casal do Sapo – relatório de publicitação (art. 28.º da Lei das AUGI) – 
resultado/aprovação    
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

12. 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 – minuta – aprovação      
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Deliberação: aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

13. Entidade Regional de Turismo de Lisboa e Vale do Tejo (T-LVT) – inclusão do 
município de Sesimbra 
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter o assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal. O Vereador Dr. Carlos Filipe produziu 
declaração de voto.  
 
 
 

14. Comemoração do Dia Nacional da Água e do Abastecimento Hídrico a Sesimbra  – 
concursos “O ciclo da Água/Fotografia” e “Para onde vai aquela gota?/Banda 
Desenhada” – regulamentos – aprovação      
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

15. Atribuição de Distinções e Condecorações Municipais – medalha de mérito grau 
ouro – Atleta do Grupo Desportivo União da Azoia – Alice Silva – Campeã Ibérica 
de Orientação em BTT      
Deliberação: aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade.  
 
 
 

16. Promoção da Cidadania e da Promoção de Actividades de Animação Cultural para 
Jovens – celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra e o 
Grupo Recreativo Escola de Samba Dá Que Falar     
Deliberação: aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

17. Desenvolvimento das Ciências Experimentais – transformação/adaptação de 
autocarro pelo Rotary Clube de Sesimbra – subsídio eventual     
Deliberação: aprovado, por unanimidade -  satisfação do encargo ficará sujeita a 
aprovação de futura alteração orçamental.  
 
 
 

18. Cercizimbra – Sala Teach EB 1/JI da Maçã – ensino estruturado – crianças com 
necessidades educativas especiais – subsídio eventual      
Deliberação: aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

19. Associação dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra – aquisição de viaturas – 
subsídio eventual      
Deliberação: aprovado, por unanimidade - a satisfação do encargo ficará sujeita a 
aprovação de futura alteração orçamental. 
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20. Bianca-Associação de Protecção dos Animais sem Lar do Concelho de Sesimbra – 
esterilização/castração – subsídio eventual      
Deliberação: aprovado, por unanimidade – a satisfação do encargo ficará sujeita 
aprovação de futura alteração orçamental.  
 

 
 

21. Grupo Etnográfico de Danças e Cantares da Região de Sesimbra – XXII Festival 
Nacional – subsídio eventual      
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

22. Associação de Desenvolvimento da Quinta do Conde – relvado sintético – subsídio 
eventual      
Deliberação: aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 01 de Setembro de 2008 (zona I); 

de 01 e 02 de Setembro (zona II); de 02 de Setembro (zona III)        
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE (POR MOTIVO DE FÉRIAS 
DO PRESIDENTE) 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 20 e 29 de Agosto de 2008; de 26 

de Agosto (zona I); de 12 a 22 de Agosto (zona II); de 12 a 27 de Agosto (zona III) e 
de 14 a 22 de Agosto (zona V).        

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 21 de Agosto de 2008. 
• Despacho de constituição em regime de propriedade horizontal do prédio sito no lote 

23C do Conde 3, de Guer, Imobiliária, Ld.ª, de 21 de Agosto de 2008. 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 
• Candidatura no âmbito  do QREN-Programa Operacional Temático Valorização do 

Território eixo II – Frente Estruturante de Abastecimento de Água e Saneamento. 
• Mapa das candidaturas aprovadas pelo “PORLISBOA” relativo ao concurso das 

parcerias para a regeneração urbana. 
 
 

INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS  
• Relatório de conservação e restauro da colecção de cartografia, planos e projectos 

do departamento de urbanismo.  
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