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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2007 

ORDEM DO DIA 

EXPEDIENTE: 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua 2.ª reunião da 
sessão ordinária, realizada no passado dia 26 de Fevereiro, aprovado, por 
unanimidade, sob proposta da Comissão de Lideres dos Grupos Municipais, a 
alteração ao Regimento da Assembleia Municipal constante do mesmo.   

2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua 2.ª 
reunião da sessão ordinária, realizada no passado dia 26 de Fevereiro, aprovado, 
por unanimidade, sob proposta da Comissão de Lideres dos Grupos Municipais, 
alterar a redacção do Regulamento do Prémio Espichel, de acordo com o texto 
final que anexa.  

3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua 2.ª 
reunião da sessão ordinária, realizada no passado dia 26 de Fevereiro, aprovado, 
por unanimidade, sob proposta da Comissão de Lideres dos Grupos Municipais, a 
4.ª Edição da Assembleia Municipal de Jovens, cujo projecto que anexa.  

4. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra dando conta da composição da mesa 
da Assembleia Municipal de Jovens, eleita no dia 7 de Março. 

5. Ofício do Gabinete de Sua Excelência o Senhor Primeiro Ministro dando conta 
que, a tomada de posição desta Câmara sobre “Funcionamento dos Serviços de 
Saúde do Concelho de Sesimbra” mereceu a melhor atenção.  

6. Ofício da Assembleia Municipal do Seixal a remeter cópia das várias tomadas de 
posição, subordinadas aos temas constantes das mesmas, da saudação sobre a 
participação da população daquele concelho no “Referendo sobre a 
Despenalização da Intervenção Voluntária da Gravidez” e do voto de pesar pelo 
falecimento no dia 22 de Fevereiro do Senhor Padre Manuel Marques, documentos 
aprovados na sua 1.ª sessão ordinária, realizada no passado dia 28 de Fevereiro.  

7. Ofício da Assembleia Municipal de Almada a enviar o texto da tomada de posição 
acerca de “Em Defesa da Gestão Pública da Água”, aprovada na sua sessão 
plenária de 22 de Fevereiro.  

8. Ofício também da Assembleia Municipal de Almada a remeter o texto da moção 
subordinada à epígrafe “Sistema de Recolha Selectiva, Reciclagem e Valorização 
de Resíduos Sólidos Urbanos” aprovada, por unanimidade, na sessão plenária 
realizada no passado dia 22 de Fevereiro.  
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9. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Almada a remeter o texto da moção 
acerca da “Suspensão Temporária da Aplicação da Criação da Taxa de Gestão de 
Resíduos”, aprovada na reunião plenária realizada no dia 22 de Fevereiro. 

10. Ofício do Senhor Adérito Grazina Rodrigues a informar ter tomado posse como 
Comandante do Destacamento da Guarda Nacional Republicana – Grupo 
Territorial de Setúbal, desde o dia 19 de Fevereiro do ano em curso, e bem assim 
a apresentar a sua disponibilidade para o que achar necessário.  

11. Ofício da AMARSUL-Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA a enviar a 
versão final da moção sobre a “Necessidade de Reforço dos Incentivos para um 
Substancial Aumento e Produtos Reciclados”, sem que os Municípios sejam 
financeiramente penalizados, aprovada em reunião extraordinária da Assembleia 
Geral, realizada no dia 9 de Fevereiro último. 

12. Ofício da AMARSUL-Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA a enviar a 
versão final da resolução sobre a “Taxa de Gestão de Resíduos”, aprovada em 
reunião da Assembleia Geral, realizada no dia 9 de Fevereiro do ano em curso.    

13. Fax do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar o Projecto de 
Resolução que visa a “Suspensão do Processo de Encerramento de Serviços de 
Urgência em Hospitais e Centros de Saúde”, cuja discussão terá lugar no Plenário 
da Assembleia da República, a 22 do corrente, a partir das 15,00 horas. 

14. Ofício do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a acusar o ofício desta Câmara 
que enviou a “Tomada de Posição sobre o Funcionamento dos Serviços de Saúde 
no Concelho de Sesimbra” e a informar que o mesmo foi encaminhado para a 
Coordenadora dos Deputados do PS, do Círculo Eleitoral de Setúbal e para a 
Coordenadora dos Deputados do PS na Comissão Parlamentar de Saúde.  

15. Carta da Comissão de Festas em Honra do Senhor Jesus das Chagas a convidar 
esta Câmara a estar presente na procissão no dia 15 de Abril, pelas 17,30 horas, e 
nas missas a realizar nos dias 3 e 4 de Maio próximo. 

16. Ofício do Externato de Santa Joana dando conhecimento da composição da nova 
Direcção, que tomou posse no dia 22 de Fevereiro último, e bem assim, a enviar o 
programa de intenções por ela a desenvolver.  Deliberação genérica. 

17. Fax da AEMA-European Association of Municipalities With Marina/Yachting 
Harbour a enviar o Programa Geral, destinado ao 1.º Seminário sob o tema geral 
“Oportunidades da Cooperação Inter-Regional na EU 2007/2013”, que terá lugar 
em Rovinj – Instria – Croácia, entre 11 e 16 de Maio do ano em curso. A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, informar que o Senhor 
Presidente se fará representar no Seminário em causa. 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS: 

1. Viabilidade de loteamento – pedido de informação prévia ao abrigo do art. 14.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Outubro, na redacção do Decreto-Lei n.º 177/01, 
de 4 de Junho – Almoinha – informação desfavorável – Cruz & Pessoa, Ld.ª 
Deliberação: unanimidade  
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2. Obras novas – construção de edifício de healt club – arquitectura – novo 
licenciamento – Conde 1, lotes 1222, 1223 e 1224 – Wellness Sport City, Ld.ª 
Deliberação: unanimidade 

 
3. Quinta do Conde – destaques  

Deliberação: unanimidade 
 
4. Pedido de comparticipações nos encargos das obras de urbanização da Quinta do 

Conde 
Deliberação: unanimidade 
 

5. Operações de loteamento – loteamento urbano – novo licenciamento – Palames – 
Dicosul, Ld.ª 
Deliberação: unanimidade 

 
6. Operações de loteamento – loteamento urbano – aprovação do projecto das obras 

de urbanização – condições do alvará – Cotovia – Daniel Covas e Outros 
Deliberação: unanimidade 

 
7. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 3/02 – 

Charneca da Cotovia – Pedro Filipe 
Deliberação: unanimidade 

 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS: 
 
1. Cine-Teatro Municipal João Mota – fixação do preço de bilhetes e fixação do preço 

de aluguer da sala – aprovação  
Deliberação: unanimidade 

 
2. Cine-Teatro Municipal João Mota e Biblioteca Municipal – nova designação e 

“lettering” da fachada do edifício    
Deliberação: maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente, da Vice-
Presidente e dos Vereadores Dr. José Polido, Amadeu Penim, Alberto 
Gameiro e Dr. Carlos Oliveira e a abstenção da Vereadora Dr.ª Guilhermina 
Ruivo, que produziu declaração de voto.  

 
3. Mercado ambulante da Lagoa de Albufeira – exploração de um quiosque destinado 

à venda de bebidas – Maria Albertina Oliveira – condições de arrematação – 
alteração da condição 8.ª – revogação da deliberação de 09/05/01  
Deliberação: unanimidade   

 
4. Junta de Freguesia da Quinta do Conde – desfile carnavalesco 2006 – subsídio 

eventual   
Deliberação: unanimidade 

 
5. Tripa Associação – desfile carnavalesco 2007 – subsídio eventual 

Deliberação: unanimidade 
 
6. Cercizimbra – projecto de intervenção precoce – construção de boas práticas – 

subsídio    
Deliberação: unanimidade 
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7. Casa do S. L. e Benfica em Sesimbra – 1.º grande prémio da marcha atlética de 

Sesimbra – subsídio eventual 
Deliberação: unanimidade 
 

8. Grupo Desportivo União da Azoia – 1.º open de orientação pedestre de Sesimbra – 
subsídio eventual     
Deliberação: unanimidade 
 

9. Clube Naval de Sesimbra – 1.ª taça de Portugal de kayak mar – subsídio eventual    
Deliberação: unanimidade  
 

10. Surf Clube de Sesimbra – top 10 europeu – bodyboard de Sintra – subsídio 
eventual   
Deliberação: unanimidade 
 

11. Escola de Windsurf e Kit Surf – regata de abertura do campeonato nacional de 
windsurf – subsídio eventual   
Deliberação: unanimidade 

 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO 

O Senhor Presidente, convocou nos termos do artigo 63.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, uma 

reunião extraordinária para o dia 29 do corrente, pelas 18,00 horas, no Edifício 

dos Paços do Município, a fim de serem tratados os seguintes assuntos: 

1- INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

PATRIMONIAIS E RESPECTIVA AVALIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE 2006. 

 
2- OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO – LOTEAMENTO URBANO – 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ N.º 04/05 – SESIMBRA – MAR DA 

CALIFÓRNIA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA  

 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE: 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 28 de Fevereiro a 13 de Março de 
2007. 

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 08 de Março de 2007. 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS: 
• Relatório da reunião havida no dia 14 de Dezembro do ano transacto com o 
objectivo de definir as acções a desenvolver e respectivos custos e calendário, para 
assegurar a produção de água que cubra as necessidades previstas para o próximo 
verão. 

• Cópia do ofício enviado por esta Câmara à Inspecção Geral da Administração do 
Território remetendo o parecer dos competentes serviços acerca de algumas 
questões suscitadas no Relatório da Inspecção Ordinária Sectorial a este Município.  
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INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA: 
•  Fundo de maneio – refeitórios escolares – alteração do titular – da Dr.ª 
Natália Santana Gomes para o Dr. Joaquim Ferreira Carapinha.  


