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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO 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- Construção do “Campus de Justiça de Sesimbra – protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Sesimbra e o Instituto de Gestão Financeira e de 
Infraestruturas de Justiça, IP” – aprovação 

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 

 
 EXPEDIENTE 
 
1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que no próximo dia 19 de 

Dezembro, pelas 21,30 horas, no Auditório Conde de Ferreira, realizar-se-á uma 
sessão extraordinária com a ordem de trabalhos constante do mesmo.     

 
2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 

maioria, na sua sessão ordinária realizada no dia 27 de Novembro último, aprovar 
a proposta desta Câmara Municipal subordinada ao tema “Imposto Municipal sobre 
Imóveis – taxas a aplicar em 2009 – fixação”. 

 
3. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 

maioria, na sua sessão ordinária realizada no dia 27 de Novembro último, aprovar 
o lançamento da Derrama de 1,5% sobre o Lucro Tributável Sujeito e Não Isento 
de Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) de 2008 a cobrar 
no ano de 2009, cujo produto se destina a suportar parte do investimento municipal 
na construção de novos edifícios escolares”. 

 
4. Ofício do mesmo Órgão Autárquico a informar ter autorizado, por unanimidade, 

sob proposta desta Câmara, na sua sessão ordinária realizada no dia 27 de 
Novembro findo, a “Integração do Município de Sesimbra na Artemrede-Teatros 
Associados”.  

 
5. Ofício também do mesmo Órgão Autárquico a remeter as alterações ao 

“Regulamento Provisório do Conselho Municipal de Segurança” aprovadas, por 
unanimidade, na sua sessão ordinária realizada no dia 27 de Novembro findo. 

 
6. Ofício ainda do mesmo Órgão Autárquico a remeter a “Saudação aos Professores 

e Educadores do Concelho”, aprovada, por maioria, na sua sessão ordinária 
realizada no dia 27 de Novembro findo.     
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7. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o texto da Moção 
aprovada, por maioria, na sua sessão ordinária realizada no dia 27 do mês findo, 
subordinada ao tema “OE 2009 – Um rude golpe para as freguesias do Concelho”.  

 
8. Ofício da Junta de Freguesia do Castelo a remeter o texto da Moção aprovada, por 

unanimidade, na sua reunião ordinária realizada no dia 3 do corrente, subordinada 
ao tema “OE 2009 – Um rude golpe para a Freguesia do Castelo”. 

 
9. Ofício da Assembleia Municipal de Almada a remeter o texto da Moção aprovada, 

na sua reunião plenária realizada no dia 17 do mês findo, sobre a “Luta dos 
Professores, o Regime de Avaliação, os Interesses da Educação e da Escola 
Pública”. 

 
10. Ofício da Chefe do Gabinete de Sua Excelência a Ministra da Saúde a transmitir, 

na sequência do ofício desta Câmara n.º 25.745/08, de 18 de Novembro, a 
informação prestada pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, IP, acerca da “Unidade de Saúde da Quinta do Conde”.     

   
11. Ofício da Assembleia Metropolitana da Área Metropolitana de Lisboa a enviar o 

texto da Moção aprovada, na sua primeira reunião da sessão ordinária realizado 
no dia 26 do mês findo, sobre “Trabalho Precário na Administração Pública Local”, 
apresentada pelo Grupo Metropolitano do BE.  

 
12. Ofício do Presidente da Comissão Regional da Reserva Agrícola de Lisboa e Vale 

do Tejo a informar ter deliberado, emitir parecer favorável ao “Processo respeitante 
à EN 378 – Beneficiação entre o Seixal e Sesimbra - n.º 210/CRRALVT/08-
Estradas de Portugal EPE”. 

 
13. Ofício da Associação de Apicultores da Península de Setúbal a dar conhecimento 

da deliberação, da sua Direcção, tomada na reunião realizada no dia 3 do corrente 
a respeito de toda a colaboração prestada por esta Câmara que tornaram 
realidade o “IX Fórum Nacional de Apicultura/VI Feira do Mel 2008”.   

 
14. Ofício da Casa do Sport Lisboa e Benfica de Sesimbra a remeter o plano de 

actividades para o ano de 2009.   
 

15. Ofício do Centro Comunitário da Quinta do Conde a agradecer o apoio prestado 
por esta Câmara aquando da realização da prova desportiva designada “II Milha 
Urbana da Quinta do Conde” e do convívio realizados no dia 16 de Novembro. 

 
16. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter a recomendação à Câmara 

Municipal, subordinada ao tema “Projecto do Metro Sul do Tejo”, aprovada, por 
unanimidade, na sua sessão ordinária realizada no passado dia 27 de Novembro.  

      Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
remeter o assunto a análise dos competentes serviços. 

 
 
 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS  

1. Destaque – Venda Nova – Dionísio Leite e Outros 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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2. Destaque – Aiana de Cima – Indeferimento – Evangelina Nero 
Deliberação: não apreciado. 
 
 
 

3. Operações de loteamento – loteamento urbano – autorização de licenciamento – 
Zambujal – Cooperativa de Habitação e Construção Económica União 
Trabalhadora Zambujalense, CRL – submissão a inquérito público 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

4. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 6/93 – 
Quinta do Peru – Fimes UM, Fundo de Investimento Imobiliário Fechado – 
submissão a inquérito público 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

5. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 2/83 – 
Quintinha – Mário Nunes Henriques – submissão a inquérito público 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
 

 
 
6. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 19/00 – 

Pinhal do Cabedal – Comissão de Administração da AUGI 27 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   

 
 
 
7. Constituição de compropriedade – Alto da Serra – Adriel Pulquério e Arménio 

Pulquério 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 

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

Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
 
 
 

2. Saneamento da freguesia do Castelo – sistema em baixa – 1.º grupo de rede de 
colectores – Caixas/Alfarim/Meco/Torrões – 3.ª fase – Meco/Torrões – adjudicação 
– minuta do contrato – aprovação       
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
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3. Estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo do ensino básico e educação pré-escolar 
da rede pública – ano 2009 – fornecimento em refeitórios escolares e serviço de 
catering – concurso internacional – adjudicação – minuta do contrato – aprovação        
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
 
 
 

4. Regularização e pavimentação da zona Noroeste da área central da Boa Água 1 – 
conclusão – 2.ª prorrogação de prazo  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

5. Plano Director Municipal – espaço residencial classe H4 na Cotovia e UOPG 4 em 
Santana – suspensão – envio à Assembleia Municipal  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
 
 
 

6. Plano de Urbanização da Ribeira do Marchante – resultado da discussão pública – 
envio à Assembleia Municipal  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

7. REN na área da Lagoa de Albufeira – resposta à CCDR-LVT no âmbito do 
processo de revisão do Plano de Urbanização da Lagoa de Albufeira – alteração – 
aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

8. Loteamento municipal do ValeParaiso em Sesimbra – aprovação do projecto das 
obras de urbanização – condições do alvará 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

9. Comissão de Administração da AUGI 54 – Alto das Vinhas – estudo prévio – 
aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

10. Comissão de Administração da AUGI 54 – Alto das Vinhas – minuta do contrato de 
urbanização – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

11. Comissão de Administração da AUGI 43 – Casal do Sapo – relatório de 
publicitação – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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12. Comissão de Administração da AUGI 44 – Casal do Sapo – relatório de 
publicitação – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

13. Relatório com indicação das licenças ou autorizações emitidas na área da Lagoa 
de Albufeira – resposta à CCDR-LVT no âmbito do processo de revisão do Plano 
de Urbanização da Lagoa de Albufeira – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

14. Estabelecimento de medidas preventivas para os espaços agrícolas, florestais, 
agrícola/florestais e turísticos do concelho de Sesimbra – envio à Assembleia 
Municipal 
Deliberação: não apreciado.  
 
 
 

15. Novo tarifário do serviço de drenagem de águas residuais – aprovação    
Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente, 
da Vice-Presidente e dos Vereadores Dr. José Polido, Amadeu Penim, Alberto 
Gameiro e Dr.ª Guilhermina Ruivo e com o voto contra do Vereador Dr. Carlos 
Oliveira, que produziu declaração de voto.    

 
 
 

16. Museu Municipal de Sesimbra – valorização do património histórico e artístico – 
integração de obras (pintura a óleo do séc. XVIII – Pietá) – protocolo de 
cooperação celebrado entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Santa Casa da 
Misericórdia de Sesimbra – adenda      
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 
 

17. Projecto de escolas – normas de apoio – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

18. Criação da Orquestra Sinfónica Juvenil – candidatura – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

19. Acordo de cooperação do programa de expansão e desenvolvimento da educação 
pré-escolar – ano lectivo 2008/2009 – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

20. Acção social escolar do 1.º ciclo do ensino básico – ano lectivo 2008/2009 – livros 
e material escolar – subsídios  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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21. Escolas do 1.º ciclo/jardim de infância – material didáctico, limpeza, telefones, 
expediente – ano civil 2009 – subsídios     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
 
 
 

22. Escolas e agrupamentos de escola – desenvolvimento de projectos – visitas de 
estudo – subsídios   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
  
 

23. Associação de pais e encarregados de educação da EB1 da Azoia – actividades 
de tempos livres – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

24. Associação de pais e encarregados de educação da EB1 da Aldeia do Meco – 
actividades de tempos livres – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

25. Associação de pais e encarregados de educação da EB1/JI da Cotovia – 
actividades de tempos livres – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, ficando a satisfação do encargo sujeita a 
aprovação de futura alteração orçamental.  
 
 
 

26. Estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo e ensino pré-escolar – freguesias de 
Santiago e do Castelo – projecto de adaptação do meio aquático – ano lectivo 
2008/2009 – Grupo Desportivo de Sesimbra – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
 
 
 

27. Transportes escolares – alunos com necessidades educativas especiais – 
Cercizimbra – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

28. Campanha de solidariedade a favor de Beatriz Portela – subsídio eventual   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
 
 
 

29. Sociedade Musical Sesimbrense – projecto de combate à obesidade infantil – 
subsídio eventual   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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30. Associação de comerciantes do concelho de Sesimbra – sonorização do 
espectáculo de fogo de artifício de fim-do-ano – subsídio eventual 

         Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
 
 
 

31. Associação de desenvolvimento da Quinta do Conde – realização de obras e 
aquisição de material didáctico – subsídio eventual 

         Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
 
 
 

32. Grupo Desportivo de Sesimbra – aquisição de computadores – subsídio eventual 
         Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   

 
 
 

33. Grupo recreativo escola de samba unidos de vila zimbra – alteração da localização 
da sede social – subsídio eventual 

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

34. Núcleo de andebol da Quinta do Conde – 1.º torneio internacional da Quinta do 
Conde – subsídio eventual   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 27 de Novembro de 2008 (zona I); 

de 26 de Novembro a 10 de Dezembro de 2008 (zona II); de 26 de Novembro a 04 
de Dezembro de 2008 (zona III) e de 26 de Novembro de 2008 (zona V).      

 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Previsões do Instituto Nacional de Estatística sobre o crescimento da população do 

concelho referente ao ano de 2007.      


