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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2007 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta do Vereador Dr. 
José Polido que não compareceu por motivos de doença  

ORDEM DO DIA 

EXPEDIENTE: 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter cópia da moção 
subordinada ao tema “Prestação de cuidados de saúde à população do concelho”, 
aprovada, por unanimidade, na 1.ª reunião da sessão ordinária realizada no 
passado dia 16 de Fevereiro.  

2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter cópia da moção 
subordinada à epígrafe “Quadro de referência e estratégico nacional 2007/2013”, 
aprovada, por maioria, na 1.ª reunião da sessão ordinária realizada no passado dia 
16 de Fevereiro.  

3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que na 1.ª reunião 
da sessão ordinária realizada no passado dia 16 de Fevereiro deliberou, por 
maioria, aprovar a “Carta Educativa do Concelho de Sesimbra”, sob proposta desta 
Câmara.  

4. Ainda do mesmo Órgão Autárquico ofício a remeter texto da moção sobre 
“Solidariedade para com os trabalhadores da ALCOA Fugikura”, aprovada, por 
maioria, na 1.ª reunião da sessão ordinária realizada no passado dia 16 de 
Fevereiro.  

5. Também da Assembleia Municipal de Sesimbra ofício a enviar o edital respeitante 
à publicitação das deliberações por si tomadas na 1.ª reunião da sessão ordinária 
realizada no passado dia 16 de Fevereiro.  

6. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter cópia da proposta “Ano 
europeu da igualdade de oportunidades para todos e todas” aprovada, por 
unanimidade, na 1.ª reunião da sessão ordinária realizada no passado dia 16 de 
Fevereiro.  

7. Ofício também do mesmo Órgão Autárquico a informar que estará disponível para 
estar presente na reunião solicitada a Sua Excelência o Ministro da Saúde, 
Professor Dr. António Correia de Campos, sobre “Estudo de rede de urgências – 
funcionamento do SAP de Sesimbra”.  

8. Ofício da mesma Assembleia Municipal dando conta que na sua 2.ª reunião da 
sessão ordinária realizada no passado dia 26 de Fevereiro deliberou, por 
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unanimidade, sob proposta da Comissão de Actividades Económicas, baixar o 
assunto “Unidade de acompanhamento e coordenação de Sesimbra – criação de 
Associação de Sesimbra um Concelho com Futuro” à Comissão de Lideres dos 
Grupos Municipais, e bem assim, solicitar a uma entidade externa idónea a 
emissão de um parecer jurídico sobre o assunto. 

9. Ofício ainda da Assembleia Municipal a informar que na 2.ª reunião da sessão 
ordinária realizada no passado dia 26 de Fevereiro deliberou, por unanimidade, 
autorizar que as regras de afectação fixadas para 2006 no que respeita ás 
despesas com pessoal do quadro próprio e outro se mantenham até nova 
deliberação da Assembleia Intermunicipal, que para o caso da Câmara Municipal 
de Sesimbra significa um valor anual de 11.211,72 €, que corresponde a 5,88% do 
total de comparticipações.    

10. Ofício da SIMARSUL-Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da 
Península de Setúbal, SA dando conta do Balanço da actividade 2004-2006.  

11. Ofício também da SIMARSUL-Sistema Integrado Multimunicipal de Águas 
Residuais da Península de Setúbal, SA a enviar convocatória para a reunião da 
Assembleia Geral de Accionistas, que terá lugar no dia 23 de Março, pelas 10,00 
horas, no Esperança Centro Hotel Setúbal, com a ordem de trabalhos ao mesmo 
anexa. 

12. Ofício da AMARSUL-Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA a  
remeter convocatória para a reunião da Assembleia Geral Ordinária a realizar no 
dia 20 do corrente, pelas 10,00 horas, na sua sede social, para tratamento dos 
assuntos constantes da ordem de trabalhos na mesma referidos. 

13. Ofício da Câmara Municipal da Moita a remeter o ofício, a si enviado por lapso, do 
Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata referente ao “Centro de Saúde de 
Sesimbra – ausência de médicos no SAP”.    

14. Ofício do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata a enviar cópia do 
requerimento apresentado na Assembleia da República, apresentado pelo 
deputado Luís Rodrigues, sobre “Centro de Saúde de Sesimbra – ausência de 
médicos no SAP”. 

15. Ofício do mesmo Grupo Parlamentar a enviar cópia do requerimento apresentado, 
na Assembleia da República, pelo deputado Luís Rodrigues, acerca do “Programa 
funcional do hospital do Seixal – Urgências do Hospital Garcia de Horta”. 

16. Ofício do Grupo Parlamentar Os Verdes a remeter cópia do requerimento 
apresentado na Assembleia da República, pela deputada Heloísa Apolónia, sobre 
“As associações de defesa dos utentes de saúde”, solicitando o seu envio a Sua 
Excelência o Ministro da Saúde para esclarecimento das questões no mesmo 
colocadas. 

17. Ofício da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Setúbal a enviar 
cópia da carta enviada ao Senhor Presidente da Direcção dos Bombeiros 
Voluntários de Águas de Moura insurgindo-se com o facto da permanência 
daquela Associação de Bombeiros na Comissão de Acompanhamento Ambiental 
da SECIL e bem assim a remeter cópia do comunicado que reflecte a sua posição 
neste processo. 
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18. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter a recomendação, 
aprovada, por unanimidade, na 1.ª reunião da sessão ordinária realizada no 
passado dia 16 de Fevereiro, sobre “Ecoponto – óleos usados domésticos”. A 
Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter o assunto a 
análise dos competentes serviços. 

19. Ofício da Federação de Setúbal Reformados, Pensionistas e Idosos – MURPI a 
remeter a lista dos corpos sociais para o triénio 2007-2009, eleitos em Assembleia 
Geral realizada no passado dia 24 de Fevereiro. Deliberação genérica.               

REQUERIMENTOS E PROCESSOS: 

1. Destaque – Altinho da Cotovia – António Trafaria 
Deliberação: unanimidade 
 

2. Operações de loteamento – loteamento urbano – autorização de licenciamento – 
Almoinha – Valdia, Ld.ª – submissão a inquérito público 
Deliberação: unanimidade 

 
3. Operações de loteamento – processo especial – alteração ao alvará n.º 06/93 – 

Quinta do Peru – Quinta do Conde – Sociedade Imobiliária e Turística da Quinta 
do Peru, SA – submissão a inquérito público 
Deliberação: unanimidade 

 
4. Diversos: 

Processo de obras n.º 11/06 – ónus de inalienabilidade parcial – Vale do Brejo – 
Alfarim – Cláudia Raimundo 
Deliberação: unanimidade 

 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS: 
 
1. 3.ª alteração ao orçamento e grandes opções do plano 2007 

Deliberação: unanimidade 
 
2. Regulamento municipal para a gestão do parque habitacional municipal – resultado 

do inquérito público – envio à Assembleia Municipal   
Deliberação: unanimidade 

 
3. Estudo de demarcação e ocupação dos prédios sitos na Avenida dos Náufragos 

em Sesimbra – alteração do uso turístico – alteração da deliberação de 07/04/04 e 
construção de silo automóvel e unidade turística – alienação – hasta pública – 
envio à Assembleia Municipal  
Deliberação: unanimidade   

 
4. Mercado Municipal da Quinta do Conde – banca n.º 27 destinada à venda de 

produtos hortofrutícolas – Jorge Quaresma, Ld.ª – revogação da deliberação de 
24/01/07   
Deliberação: unanimidade 

 
5. Mercado Levante da Lagoa de Albufeira – arrematação em hasta pública da 

concessão de um pavilhão destinado a papelaria 
Deliberação: unanimidade 
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6. Permuta do lote 965 do Conde 1 pelas áreas de cedência dos lotes 1.330 e 1.331 
do Conde 1 – José Campaniço  
Deliberação: unanimidade 
 

7. Permuta de lotes na Quinta do Conde – normas – alteração - aprovação   
Deliberação: unanimidade 
 

8. Permuta de lotes na Quinta do Conde – listagem actualizada – ordenamento dos 
proprietários – aprovação  
Deliberação: unanimidade 
 

9. Toponímia – atribuição de números de polícia em diversos arruamentos na 
Charneca da Cotovia     
Deliberação: unanimidade  
 

10. Recuperação e beneficiação geral do prédio sito na Rua da República, n.º 50, 
Largo José António Pereira, n.º s 4, 5 e 6 e Travessa Cândido dos Reis em 
Sesimbra – comparticipação a fundo perdido ao abrigo do programa RECRIA – 
Manuela Reis Marques, Apolónia Pinto Alves e Manuel José Pinto Alves    
Deliberação: unanimidade 
 

11. Obras a executar na habitação sita na Rua Latino Coelho, lote 1.757 do Conde 2 
no âmbito do RMARH – Helena Garcia   
Deliberação: unanimidade 
 

12. Feira-Festa 2007 – normas de funcionamento – aprovação   
Deliberação: unanimidade 

 
13. Unidade de inserção na vida activa – criação de um serviço de atendimento a 

desempregados beneficiários de prestações de desemprego – celebração de 
protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Sesimbra e o Instituto de 
Emprego e Formação Profissional   
Deliberação: não apreciado 

 
14. Agrupamentos de escolas do concelho – material didáctico, limpeza, expediente, 

acompanhamento de refeições e telefone – subsídios  
Deliberação: unanimidade 
 

15. Carnaval 2007 – desfile dos estabelecimentos de educação e ensino do concelho 
e transporte – alteração da deliberação de 24/01/07   
Deliberação: unanimidade  
 

16. Sociedade Musical Sesimbrense – escola de música – subsídio mensal – 
actualização     
Deliberação: unanimidade 
 

17. Planos de desenvolvimento desportivo – Clube Naval de Sesimbra – secção de 
canoagem – contratação de 2 técnicos – subsídio eventual    
Deliberação: unanimidade. A satisfação do encargo fica sujeita a aprovação 
de futura  alteração orçamental.     
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18. Grupo Desportivo de Alfarim – apoio ao torneio de futebol de sete – Páscoa 2007 – 
subsídio eventual    
Deliberação: unanimidade 
 

19. Grupo Desportivo e Cultural do Conde 2 – V torneio internacional de lutas 
amadoras de Sesimbra – subsídio eventual    
Deliberação: unanimidade 

 
20. Grupo Desportivo e Cultural do Casal do Sapo – aquisição de 50 coletes de 

caminhante (florescente) – subsídio eventual    
Deliberação: unanimidade 

 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE: 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 15 de Fevereiro a 27 de Fevereiro 
de 2007. 

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 15 de Fevereiro de 2007. 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS: 
• Relatório de actividades da Divisão de Fiscalização Municipal referentes ao ano de 
2006. 

• PNPOT-Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território – aceitação de 
parte das sugestões da Câmara Municipal de Sesimbra no âmbito da discussão 
pública pela Direcção Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento 
Urbano, aprovadas, por unanimidade, por esta Câmara em 06/08/2006 .   

 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE, PELOURO DA EDUCAÇÃO: 
• Acção Social Escolar – distribuição pelas escolas de equipamento contra a chuva e 
o frio. 

 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS: 
• Relatório da sessão informativa de Sistemas de Incentivos e Projectos de 
Modernização do Comércio MODCOM, realizada no dia 13 de Fevereiro último no 
Auditório Conde de Ferreira. 


