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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2007 

Antes da ordem do dia a Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a ausência do 
Vereador Dr. Carlos Oliveira por se encontrar de férias. 

Assunto apreciado ao abrigo do art. 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro:   

1- Atribuição de condecorações municipais 2007 – medalha de mérito municipal grau 
bronze – Movimento Associativo da Quinta do Conde – João Miguel Rato Carreta. 
Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade. 

2- Atribuição de condecorações municipais 2007 – medalha de mérito municipal grau 
bronze – Orlando Correia Vidal, a título póstumo.  
Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade. 

ORDEM DO DIA 

 

EXPEDIENTE: 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que no dia 13 do corrente, 
pelas 21,30 horas, no Auditório Conde Ferreira, teve lugar, uma sessão ordinária 
com a Ordem de Trabalhos no mesmo indicada.  

2. Ofício da Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia da República a acusar 
a recepção do envio de parte da acta desta Câmara Municipal subordinada ao 
título “Funcionamento dos Serviços de Saúde no Concelho de Sesimbra” e a 
informar que da mesma foi dado conhecimento aos Senhores Deputados dos 
Grupos Parlamentares com assento naquela Comissão. 

3. Ofício da SIMARSUL, SA dando conta que, por ter sido suspensa a Assembleia 
Geral de 23 de Março, a mesma continuará hoje, dia 18 de Abril, pelas 10 horas, 
no Esperança Centro Hotel, em Setúbal, a fim de concluírem os pontos da ordem 
de trabalhos que ficaram por apreciar no mesmo constantes.  

4. Fax da Câmara Municipal do Montijo a enviar a sua posição sobre a “Construção 
do novo aeroporto na OTA”, anexando para tal a Declaração Política apresentada 
em reunião de Câmara de 28/03/07. 

5. Carta do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata a enviar cópia do 
Requerimento apresentado na Assembleia da República, pelo Deputado Luís 
Rodrigues, sobre “As vias rodoviárias sem dono – Península de Setúbal”, e da 
resposta ao mesmo obtida do Ministério das Obras Públicas, Transportes e 
Comunicações. 
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6. Ofício da Associação Nacional de Municípios Portugueses a informar que vai 
realizar nos dias 15 e 16 de Junho do ano em curso, na Cidade de Ponta Delgada, 
o seu XVII Congresso Nacional. A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, informar a Associação Nacional de Municípios Portugueses que o 
Senhor Presidente estará presente. 

7. Fax da Associação de Armadores da Pesca Artesanal e Local do Centro e Sul a 
enviar a lista dos Corpos Sociais eleitos para o triénio 2007/2010. Deliberação 
Genérica. 

8. Ofício do Clube Naval de Sesimbra a enviar a lista dos novos Corpos Sociais 
eleitos para o biénio 2007/2008. Deliberação Genérica. 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS: 

1. Obras novas – edifício health club – construção de alterações – arquitectura – 
Conde 1, lotes 1222, 1223 e 1224 – Wellness Sport City, Ld.ª 
Deliberação: unanimidade 
 

2. Obras novas – construção de estabelecimento hoteleiro – arquitectura – Palames – 
Movibel, SA 
Deliberação: unanimidade 

 
3. Pedido de comparticipação nos encargos das obras de urbanização da Quinta do 

Conde 
Deliberação: unanimidade 
 

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

5. Destaque – Fornos – Sónia Polido  
Deliberação: unanimidade 
 

6. Operações de loteamento – loteamento urbano – auto de vistoria – redução da 
garantia bancária – Quintola da Maçã – JAF   
Deliberação: unanimidade 

 
7. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 60/70 – 

Carrasqueira – Jorge Manuel do Amaral – submissão a inquérito público 
Deliberação: unanimidade 
 

8. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 07/98 – 
Quinta do Vale Bom e da Mó – Charneca da Cotovia – Simbratur, Ld.ª – submissão 
a inquérito público 
Deliberação: unanimidade 
 

9. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 09/01 – 
Pocinho – Victor Coelho e outro 
Deliberação: unanmidade 
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10. DIVERSOS: 

a) Doação de uma parcela de terreno para o domínio público do prédio inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo n.º 7240 – Corredoura – Luís Cardoso – 
aceitação  
Deliberação: unanimidade 

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

Deliberação: unanimidade 
 

2. Regularização e pavimentação dos arruamentos da zona nascente da Boa Água 1, 
entre a Rua Rio Mondego e a Avenida dos Aliados – abertura de concurso público 
– comissões de acompanhamento – nomeação  
Deliberação: unanimidade 

 
3. Plano de Urbanização da Quinta do Conde – substituição de peças desenhadas – 

ratificação   
Deliberação: unanimidade 

 
4. Cemitérios municipais do concelho de Sesimbra – novo regulamento – tabela de 

taxas – aprovação  
      Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, apreciar o assunto na 

reunião extraordinária pública,  a realizar no dia 24 de Abril, pelas 18 horas 
no Auditório da Biblioteca Municipal    

 
5. Parque de campismo Fetais – proposta de regulamento da Solmec, Ld.ª – 

aprovação    
Deliberação: unanimidade 

 
6. Despejo administrativo e ocupação do prédio sito na Rua Marquês de Pombal, n.º 

1 em Sesimbra – execução de obras em substituição do senhorio – candidatura ao 
programa recria – revogação da deliberação de 06/08/2003 – Isidora da Conceição  
Deliberação: unanimidade 

 
7. Prescrição de processos executivos – extinção    

Deliberação: unanimidade 
 

8. Atribuição de condecorações municipais a funcionários municipais 2007 
Deliberação: Deliberado, por escrutínio secreto e por unanimidade atribuir à 
funcionária desta Câmara Municipal, Senhora Dr.ª Maria da Graça Aleixo 
Candeias a medalha de mérito municipal grau bronze.  

 
9. Atribuição de condecorações municipais 2007 – medalha de mérito municipal grau 

prata – Enfermeiro – Ilídio Miguel   
Deliberação: por escrutínio secreto e por unanimidade 
 

10. Atribuição de condecorações municipais 2007 – medalha de mérito municipal grau 
bronze – Fotógrafo – Valdemar Capítulo   
Deliberação: por escrutínio secreto e por unanimidade 
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11. Atribuição de condecorações municipais 2007 – medalha de mérito municipal grau 

bronze – Jornalista – Cármen Marques   
Deliberação: por escrutínio secreto e por unanimidade 
 

12. Atribuição de condecorações municipais 2007 – medalhas de mérito municipal 
grau bronze – Grupo de Cegantes de Alfarim e Grupo de Gegantes do Zambujal   
Deliberação: por escrutínio secreto e por unanimidade 
 

13. Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra – ocupação de parte do parque sito na 
Av. da Liberdade para estacionamento de transportes públicos por ocasião da 
festa em honra do Senhor Jesus das Chagas 2007 – subsídio eventual   
Deliberação: unanimidade 
 

14. Projecto “Sempre a Mexer para não Envelhecer” – gerontomotricidade, logoterapia, 
danças de salão e ateliers de artes e ofícios – criação de um pólo na Lagoa de 
Albufeira/LIALA – celebração de protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Sesimbra e a Liga dos Amigos da Lagoa de Albufeira – subsídios 
mensais     
Deliberação: unanimidade 
 

15. Projecto “Sempre a Mexer para não Envelhecer” – dinamização de ateliers de 
artes e ofícios na área das artes decorativas, tapeçaria bordada e tecida, bordados 
tradicionais, pintura, corte e confecção na Liga dos Amigos da Lagoa de Albufeira, 
no Grupo Desportivo e Cultural do Conde 2 e na Escola Básica das Fontainhas – 
regulamento – aprovação         
Deliberação: unanimidade 
 

16. UNICEF – aquisição de sais de reidratação oral – subsídio eventual 
Deliberação: unanimidade 

 
17. GRES Dá que Falar – aquisição de material informático – subsídio eventual     

Deliberação: unanimidade 
 

18. Grupo Desportivo União da Azoia – I Raid de Orientação do Cabo Espichel – 
subsídio    
Deliberação: unanimidade  
 
Reunião extraordinária – pública - convocação: 

3.ª feira, dia 24 de Abril, pelas 18,00 horas, no Auditório da Biblioteca Municipal: 

1- Cemitérios municipais do concelho de Sesimbra – novo regulamento – tabela de 
taxas – aprovação; 

2- Plano de pormenor da zona sul da mata de Sesimbra – concertação  - versão 
final.    
 
1.ª reunião ordinária do mês de Maio – alteração do local: 

 
 09 de Maio, do Auditório da Biblioteca Municipal para o Auditório Conde de Ferreira, 
às 09,30 horas.   
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INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE: 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 30 de Março a 11 de Abril de 
2007. 

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 29 de Março de 2007.  
• Despacho de constituição de propriedade horizontal respeitante ao prédio sito no 
lote 2318, do Conde 1, de Prata de Matos, Ld.ª 

 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS: 
• Mapas/evolução relativos ao 1.º trimestre do ano em curso sobre 
consultas/informações prévias, loteamentos e obras, comparativamente a igual 
período dos dois anos anteriores. 

• Comunicado da Comissão de Utentes da Saúde de Santiago – marcação de 
concentração para o dia 21 de Abril, ás 16,30 horas, no Largo 5 de Outubro, frente 
ao SAP, em Sesimbra, em defesa daquele Serviço.  

 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOUROS DA JUVENTUDE E ACÇÃO 
SOCIAL: 
• Relatório de atendimentos efectuados no Centro Local de Atendimento Integrado ao 
Imigrante. 

• Análise estatística do ano de 2006 do Gabinete Jovem em Sesimbra e do Espaço 
Jovem na Quinta da Quinta do Conde.  

 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS: 
• Pagamentos efectuados pelos fundos de maneio durante o 1.º trimestre de 2007.  
• Realização da Feira Zimbr’Antiga na Fortaleza de Santiago.  
 


