
19.11.2008 

 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 19 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. Concessão e construção de exploração do complexo funerário e forno crematório 
do cemitério municipal de Sesimbra na Quinta do Conde – adjudicação – minuta 
do contrato – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade (adjudicado à firma Tomás de Oliveira, 
Ld.ª). 

 
  
EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter a proposta subordinada ao 
tema “Estado da Educação, dos Equipamentos e Políticas Educativas no Concelho 
de Sesimbra”, aprovada, por maioria, na sua sessão extraordinária realizada no 
passado dia 31 de Outubro. 

 
 
2. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que no dia 23 do corrente, 

pelas 15,00 horas, no Auditório Conde de Ferreira, será levada a efeito uma 
sessão extraordinária, a fim de ser tratado o seguinte assunto: “HOMENAGEM A 
JOSÉ CARLOS FERREIRA EZEQUIEL”.  

 
 
3. Ofício da Associação de Municípios da Região de Setúbal a convocar o Senhor 

Presidente da Câmara para uma reunião ordinária da sua Assembleia 
Intermunicipal a realizar no dia 24 do corrente, pelas 10 horas, na Biblioteca 
Municipal de Palmela a fim de ser tratado o único ponto da Ordem de Trabalhos: “ 
Grandes Opções do Plano e ao Orçamento para 2009, Mapa de Pessoal e Mapa 
das Despesas com o Pessoal”.  

 
 
 4. Ofício da Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal a convocar o 

Senhor Presidente para uma reunião da sua Assembleia Intermunicipal a realizar 
no dia 24 de Novembro, pelas 12,00 horas, na Biblioteca Municipal de Palmela a 
fim de serem tratados os assuntos constantes do mesmo. 
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5. Ofício do Ministério da Saúde a acusar a recepção do ofício por esta Câmara 

enviado a respeito da “Unidade de Saúde da Quinta do Conde”, n.º 27055, de 23 de 
Outubro, e a informar que o mesmo foi remetido para a Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP, com pedido de informação aquele Gabinete, do 
qual aguarda resposta. 

 
   
 6. Ofício da Comissão Instaladora da Entidade Regional de Turismo de Lisboa e Vale 

do Tejo a informar ter sido aprovado, por unanimidade, a aceitação definitiva da 
Lista candidata aos Órgãos daquela Entidade. 

 
 
7. E-mail da Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo a informar que 

as candidaturas deste Município para o Jardim de Infância do Pinhal do General e 
Jardim de Infância da Quinta do Conde foram pré-seleccionadas no âmbito do 
Programa de Alargamento de Educação Pré-Escolar. 

 
 
 8. Ofício da Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal a 

informar que a Unidade de Gestão do Eixo 3 do Programa de Desenvolvimento 
Rural do Continente (PRODER) aprovou a candidatura da ADREPES tendo a 
classificação mais elevada das cerce de 50 candidaturas aprovadas. 

   
 
9. Ofício da Câmara Municipal da Moita a remeter cópia da tomada de posição sobre 

“Política Educativa”. 
 
 

10. Ofício da Assembleia Municipal do Seixal a remeter cópia das tomadas de posição 
aprovadas, na sua 4.ª sessão extraordinária de 2008, realizada no passado dia 31 
de Outubro, subordinadas aos temas constantes no mesmo. 

 
 

11.Ofício da Comissão Sindical do STAL dos Trabalhadores das Autarquias do 
Concelho de Sesimbra a informar da realização de um plenário de Trabalhadores, no 
dia 21 de Novembro, pelas 14 horas, com deslocação para Lisboa a fim de 
participarem na manifestação Nacional da Administração Pública, pelos salários, 
pelos direitos e pelos serviços públicos, em defesa das carreiras, vínculos e 
remunerações. 

 
 

12. Fax da BIANCA-Associação de Protecção aos Animais sem Lar do Concelho de 
Sesimbra a agradecer toda a colaboração prestada por esta Câmara Municipal por 
ocasião da campanha de esterilização, levada a cabo por duas médicas 
dinamarquesas, de 20 a 27 de Outubro, na qual foram esterilizados 79 animais, na 
sua maioria fêmeas. Aproveita também a oportunidade para agradecer a 
disponibilidade em todo este processo pelo Veterinário Municipal Dr. Júlio 
Rodrigues.    
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REQUERIMENTOS E PROCESSOS  

1. Obras novas – construção de superfície comercial com a insígnia Modelo, Worten 
e Modalfa – arquitectura – Venda Nova – IGI, SA      
Deliberação: Aprovado, por maioria. Votaram a favor o Senhor Presidente, a Vice-
Presidente e os Vereadores Dr. José Polido, Amadeu Penim, Alberto Gameiro e 
Dr.ª Guilhermina Ruivo e votou contra o Vereador Dr. Carlos Oliveira, que produziu 
declaração de voto.     

 
 
 
 
2. Obras novas – reconstrução de edifício de habitação – arquitectura – Gaveto da 

Rua Joaquim Marques Pólvora, n.º 57 e Rua dos Operários Marítimos, n.ºs 11 e 13 
– Sesimbra – OASISGLOBAL, Ld.ª   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

3. Destaque – Caixas – Quinta da Vila Eugénia – Casais de Sampaio – alteração da 
deliberação de 10/09/08 no que respeita à titularidade do terreno, de Eugénia 
Maria Pólvora Braz para Maria Eugénia da Conceição Caldeira Alvim Pólvora Braz 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

4. Operações de loteamento – loteamento urbano – autorização de licenciamento – 
Avenida do Alcaide – Lagoa de Albufeira – Rotilinea-Investimentos Turísticos 
Imobiliários e Outros 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

5. Operações de loteamento – loteamento urbano – aprovação do projecto das obras 
de urbanização – condições do alvará – AUGI 40 – Courelas da Brava – Comissão 
de Administração da AUGI 40 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

6. Operações de loteamento – loteamento urbano – aprovação do projecto das obras 
de urbanização – condições do alvará – AUGI 40 A – Courelas da Brava – 
Comissão de Administração da AUGI 40 A 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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7. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 09/01 – 
Pocinho da Maçã – Giraldino Marquês de Jesus & Filhos, Ld.ª 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 

8. Operações de loteamento – loteamento urbano – recepção provisória parcial – 
Fonte da Telha – Quinta da Franca, SA 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
 
1. 11.ª alteração ao orçamento e 10.ª alteração às grandes opções do plano 2008     

Deliberação: Aprovado, por unanimidade.    
 
 
 
 

2. Reconversão do Bairro Infante D. Henrique – arquitectura – especialidades – 
aprovação       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.    
 
 
 
        

3. Lotes 433 e 434 do Pinhal do General – encargos das obras de urbanização da 
Quinta do Conde – revogação da deliberação de 17/05/90 – José Augusto Ribeiro   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
  
 
 
4. Doação da parcela de terreno com a área de 138 m2 para integração no domínio 

público municipal sita no Zambujal (Castelo – art. 318.º) – Maria Júlia Pires – 
aceitação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
  
 
 
5. Toponímia – atribuição de topónimo a um arruamento situado em Almoinha – 

Casal das Figueiras – Rua Casal dos Frades 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

6. Toponímia – atribuição de topónimos a arruamentos situados no Alto das Vinhas 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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7. Toponímia – atribuição de topónimo a um arruamento situado na Charneca da 
Cotovia – Rua António Jesus Correia  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

8. Toponímia – atribuição de topónimo a um arruamento situado na Cotovia – Rua 
Francisco Caldeira Braz 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

9. Toponímia – atribuição de topónimo a um arruamento situado no Pinhal de Cima – 
Rua Domingos Xavier Rebelo 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 

10. Toponímia – atribuição de topónimos a arruamentos situados no Pinhal do 
Cabedal 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

11. Toponímia – atribuição de topónimos a dois arruamentos situados em Sampaio – 
Rua Pinheiro Chagas e Rua do Montinho 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

12. Toponímia – atribuição de topónimos a dois arruamentos situados no Zambujal – 
Rua dos Aviários e Rua Forno da Cal do Zambujal 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 

13. Toponímia – atribuição do topónimo para o troço compreendido entre a meia 
rotunda da Cotovia e a rotunda da Carrasqueira – Avenida João Paulo II 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

14. Parque Municipal de Campismo do Forte do Cavalo – tabela de preços 2009 – 
aprovação   
Deliberação: não apreciado. 

 5



19.11.2008 

 
 
 
 

15. Manutenção da área envolvente ao loteamento sito na Alfarrobeira – celebração de 
acordo de cooperação entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a firma Cruz & 
Forte, Ld.ª          
Deliberação: não apreciado. 
 
 
 
 

16. Atribuição de distinções e condecorações municipais – Medalhão da Vila de 
Sesimbra – Clube de Tiro de Sesimbra – Título Regional de Fosso Olímpico – 
atleta José Manuel Alves da Silva – Campeão Regional Sul       
Deliberação: Aprovado por escrutínio secreto e por maioria, por 6 votos a favor e 
um voto em branco, atribuir o Medalhão da Vila de Sesimbra ao atleta José Manuel 
Alves da Silva.  
 
 
 
 

17. Carnaval 2009 – escolas e grupos de samba – pagamento de 50% – subsídios 
eventuais      
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 

18. Transportes escolares – comparticipação de passe escolar a estudante e atleta de 
competição (natação) – Ana Catarina Lima     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 

19. Associação de Pais da EB1/JI das Fontainhas/Casal do Sapo – apoio às 
actividades de tempos livres – subsídio eventual    

         Deliberação: Aprovado, por unanimidade.    
 
 
 
 

20. 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 Unidos de Vila Zimbra      
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

21. Junta de Freguesia da Quinta do Conde – abrigo de passageiros – susbídio 
eventual       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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22. Junta de Freguesia do Castelo – Castelo Sounds “Encontro de Bandas de 
Sesimbra”  – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

23. Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra – aquisição de estores para as salas 
onde funciona o centro de actividades de tempos livres – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

24. Associação de Apicultores da Peninsula de Setúbal – Feira Nacional do Mel e 9.º 
Forúm de Apicultura – subsídio eventual   
Deliberação: não apreciado. 
 
 
 
 

25. Festas em Honra de Nossa Senhora do Cabo Espichel – Comissão de Festas – 
subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
 
 
 
 

26. Festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição – Padroeira de Alfarim – 
Comissão de Festas – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
 
 
 
 

27. Grupo Coral a Voz do Alentejo na Quinta do Conde – construção de sede social e 
centro de dia – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

28. Grupo Desportivo União da Azoia – Open de Orientação em BTT  – subsídio 
eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 04 a 12 de Novembro de 2008 

(zona I); de 29 de Outubro a 10 de Novembro (zona II); de 05 a 12 de Novembro 
(zona III) e de 31 de Outubro a 12 de Novembro de 2008.      

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 27 de Outubro e 06 de Novembro 
2008.     

 
  
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Acerca da suspensão do loteamento titulado pelo n.º 09/06, sito no Alto das Vinhas, 

em nome de Henrique Leal e Outros tendo em conta que foi solicitado a delimitação 
em AUGI da respectiva área.  

• Cessação da Administração Conjunta da AUGI 30 da Lagoa de Albufeira.    
• Comissão de Administração da AUGI 15 da Lagoa de Albufeira – contas intercalares 

2006/2007. 
• Cópia do Despacho de Sua Excelência a Ministra da Saúde que determina a criação 

do Grupo de Trabalho destinado a definir o perfil assistencial e o dimensionamento 
do futuro hospital do Seixal, e bem assim, das competências do mesmo.      
 
 

INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE, PELOURO DA EDUCAÇÃO  
• Relatório final de apreciação das propostas do concurso público internacional para 

confecção e fornecimento de refeições em refeitórios escolares e em serviço de 
catering nas escolas do 1.º ciclo do EB/JI – ano civil 2008. Não foi tomado 
conhecimento por ter sido enviado ao Gabinete Jurídico. 
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