
05.11.2008 

 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2008 

ORDEM DO DIA 

 

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- Toponímia – atribuição de topónimo em Alfarim – Avenida José Carlos Ezequiel 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Troço da EN 377, entre a Escola Básica 
do 1.º ciclo de Alfarim e a rotunda existente na mesma Aldeia.      

 

  
EXPEDIENTE 

1. Fax do Inspector da Inspecção-Geral da Administração Local a informar que o 
inquérito a este Município terá início a 10 do corrente. 

 
 
2. Ofício do Governo Civil do Distrito de Setúbal a enviar cópia do ofício que 

esclarece sobre os procedimentos a tomar pelos proprietários das embarcações de 
pesca local com actividade na Costa da Galé.  

   
 
3. E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses dando conta que a 

nova Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações veio estabelecer novos princípios 
e orientações no domínio da gestão de pessoal e da disciplina relativa aos mapas 
de pessoal, os quais devem, obrigatoriamente, acompanhar a proposta de 
orçamento, ser aprovados pela Assembleia Municipal e tornados públicos por 
afixação. 

 
 
4. Ofício da Junta Metropolitana da Área Metropolitana de Lisboa a enviar a proposta 

n.º 11/JML/2008 aprovada, por maioria, na reunião ordinária de 16 do mês findo, 
acerca da “Competência das Assembleias Metropolitanas deliberarem sobre a 
imputação das despesas com o pessoal das áreas metropolitanas aos municípios 
integrantes”. 

 
 
5. Ofício da SIMARSUL-Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da 

Península de Setúbal, SA a enviar informação relativa ao 1.º Semestre do 
exercício de 2008, nomeadamente a referente a: “Orientações específicas 
(Indicadores de Gestão), aprovadas na Assembleia Geral\ de Accionistas de 11 de 
Julho de 2008 e “Contas do 1.º Semestre – Balanço e Demonstração de 
Resultados”. 
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6. Ofício da Assembleia Municipal de Almada a enviar o texto da posição do Provedor 
de Justiça relativamente à oposição às taxas de gestão de resíduos e de controlo 
da qualidade da água, manifestada através das deliberações aprovadas em 
Fevereiro e Dezembro do ano findo, respectivamente.   

 
 
7. Ofício da Assembleia Municipal do Seixal a remeter cópia das suas tomadas de 

posição, aprovadas na sua 1.ª Reunião da 4.ª Sessão Ordinária realizada no dia 
30 de Setembro, subordinadas aos temas constantes do mesmo. 

 
 
8. Ofício do Centro de Estudos Culturais e de Acção Social Raio de Luz a agradecer 

toda a colaboração prestada por esta Câmara por ocasião dos preparativos da 
inauguração do seu Centro Cultural.  

 
9. Ofício da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica 

Integrada da Quinta do Conde a enviar a composição dos novos órgãos eleitos 
para 2008/2009. Deliberação genérica.  

 
 

10. Ofício do Centro de Apoio Sócio Cultural Unidade Zambujalense a enviar a lista 
dos novos corpos sociais para o biénio 2009/2010. Deliberação genérica.  

 

 

 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS  

1. Quinta do Conde – destaque       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.    

          
 
 
 

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

3. Reconversão urbanística das áreas urbanas de génese ilegal – Pinhal do General 
– Augi n.º 18 – reconversão por iniciativa municipal (com o apoio da administração 
conjunta) – não aplicabilidade do decreto-lei n.º 555/99, com as alterações 
introduzidas pelo decreto-lei n.º 177/01 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

4. Destaque e doação da área de 1390 m2 para o domínio público municipal – 
aceitação – Pedreiras – António Cachão e João Cachão 
Deliberação: não apreciado 
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5. Destaque e doação da área de 633,50 m2 para o domínio público municipal – 

aceitação – Cotovia – José Ribeiro  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

6. Destaque – Aldeia do Meco – José Pedro dos Santos  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

7. Destaque – Aiana de Cima – rectificação da deliberação de 09/01/2008 no que 
respeita à área a destacar – Marcolino Gaspar  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

8. Destaque – Aiana de Cima – Maria Virgínia Polido 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

9. Operações de loteamento – loteamento urbano – substituição da garantia bancária 
por hipoteca dos lotes 1 a 13 – Cotovia – Américo Santos e Outros 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

10. Operações de loteamento – loteamento urbano – Alto das Vinhas – recepção 
provisória – Tripema, Ld.ª 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

11. Constituição de compropriedade – emissão de parecer – Maçã – Severino de 
Lemos e Outros  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

12. Processo de obras n.º 249/03 – ónus de inalienabilidade – Alfarim – revogação da 
deliberação de 22/10/08 – Nuno Coelho   
Deliberação: não apreciado. 
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
 
1. 10.ª alteração ao orçamento e 9.ª alteração às grandes opções do plano – PPI  de 

2008     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.    
      
 
 
 

2. Construção da escola EB1/JI de Sampaio – abertura de concurso público – 
comissões de acompanhamento – nomeação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
  
 
 
3. Construção do novo canil/gatil e posto veterinário – adjudicação – minuta do 

contrato – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
  
 
        
4. Lançamento de derrama sobre a colecta do IRC para o ano de 2009 – envio à 

Assembleia Municipal      
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

5. Imposto municipal sobre imóveis (IMI) – definição da taxa – envio à Assembleia 
Municipal 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
  
 

6. Plano de pormenor da zona norte da mata de Sesimbra – definição de âmbito – 
avaliação ambiental estratégica          
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

7. Feiras e venda ambulante – projecto de regulamento – audição das entidades 
representativas dos interesses afectados e apreciação pública       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

8. PROHABITA-Programa de Financiamento para Acesso à Habitação – candidatura  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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9. Rede Social de Sesimbra – Plano de Desenvolvimento Social – renovação de 
protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa – minuta – 
aprovação      
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 

10. Instalação da Biblioteca de Sesimbra – celebração de contrato-programa entre a 
Câmara Municipal de Sesimbra e o Instituto Português do Livro e das Bibliotecas – 
minuta – aprovação        
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

11. Implementação do Programa de Desenvolvimento Rural 2007/2013 – informação e 
apoio técnico à actividade agrícola – celebração de protocolo de cooperação entre 
a Câmara Municipal de Sesimbra, a Cooperativa Agrícola de Pequenos e Médios 
Agricultores do Concelho de Sesimbra e a Direcção Regional de Agricultura e 
Pescas de Lisboa e Vale do Tejo – minuta – aprovação     

         Deliberação: Aprovado, por unanimidade.    
 
 
 
 

12. Apoio no transporte de alunos da Escola Básica do 1.º Ciclo das Fontainhas/Casal 
do Sapo – aquisição de mini autocarro – celebração de protocolo de cooperação 
entre a Câmara Municipal de Sesimbra e o Centro Comunitário da Quinta do 
Conde – minuta – aprovação     

         Deliberação: Aprovado, por unanimidade.    
 
 
 
 

13. Bianca-Associação de Protecção aos Animais sem Lar do Concelho de Sesimbra – 
estatuto de utilidade pública – emissão de parecer favorável       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

14. Atribuição de distinções e condecorações municipais – medalha de mérito 
municipal grau ouro – atleta do Grupo Desportivo de Sesimbra na Selecção 
Nacional de Hóquei em Patins – sub 17 – juvenis – Bruno Fuzeta  
Deliberação: Por escrutínio secreto e por unanimidade, deliberado atribuir a 
medalha de mérito.   
 

15. Externato de Santa Joana – candidatura ao programa PARES para alargamento e 
renovação das instalações do jardim de infância e sede – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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16. Associação de Pilotos de Voo Livre de Sesimbra – campeonato de parapente – 

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

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 16 a 28 de Outubro de 2008 (zona 

I); de 16 a 29 de Outubro (zona II); de 16 de a 29 de Outubro (zona III); de 27 a 29 
de Outubro (zona V).      

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 16 e 22 de Outubro de 2008.     
 
  
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Proposta de Orçamento para 2008 – transferência para as Autarquias Locais – 

investimentos propostos no PIDDAC para Sesimbra, em 2009.  
 
 

INFORMAÇÕES DO VEREADOR DOS PELOUROS DAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS E DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
• Relação dos pagamentos efectuados pelo fundo maneio durante o terceiro trimestre 

de 2008. 
• Aprovação da candidatura – eixo 3 do PRODER-Programa de Desenvolvimento 

Rural. 
 
 

INFORMAÇÕES DA VEREADORA DO PELOURO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS 
• Relatório FINAL “Primeira Noite de Mistério na Biblioteca de Sesimbra”, de 27 a 28 

de Setembro.  
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