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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2007 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar as faltas da Senhora Vice-
Presidente e dos Senhores Vereadores Dr. José Polido e Alberto Gameiro, que 
não compareceram por se encontrarem de férias. 

ORDEM DO DIA 

EXPEDIENTE: 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter os seus editais respeitantes 
à publicitação das deliberações tomadas, nas suas sessões extraordinária e 
ordinária realizadas a 22 e 29 de Junho. 

2. Ofício da Associação Nacional de Municípios Portugueses a reiterar a necessidade 
de em relação ao “Encerramento dos Serviços de Apoio Permanente dos Centros 
de Saúde e Reestruturação da Rede de Urgências”, serem considerados os 
diversos Protocolos celebrados com diversos Municípios, bem como, Protocolo 
proposto pela ANMP ao Ministério da Saúde. 

3. Ofício ainda da Associação Nacional de Municípios Portugueses a remeter cópia 
da carta enviada a Sua Excelência o Ministro das Obras Públicas, Transportes e 
Comunicações, sobre a gestão de áreas portuárias. 

4. E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses a dar conhecimento 
que no dia 12 de Julho de 2007, o Conselho Directivo daquela Associação foi 
recebido em audiência por Sua Excelência o Presidente da República, a quem fez 
entrega das linhas Gerais de Actuação, aprovadas pelo XVII Congresso Nacional. 

5. Ofício da Associação de Municípios da Região de Setúbal a enviar o manifesto 
sobre “Região de Setúbal – Municípios onde a Água é de Todos”, solicitando a 
apreciação e eventual subscrição por parte dos órgãos deste Município.  

6. E-mail da Associação de Municípios da Região de Setúbal a enviar cópia dos 
ofícios da Assembleia Municipal de Benavente sobre a Saudação a respeito do 
“Campo de Tiro de Alcochete como proposta alternativa à localização do novo 
Aeroporto Internacional de Lisboa” e da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses sobre o “Encerramento dos Serviços de Apoio Permanente dos 
Centros de Saúde e a reestruturação da Rede de Urgências”   
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7. Ofício do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto da Agricultura e das Pescas a 
informar que relativamente ao “Programa Operacional Pesca 2007-2013 – 
contributo do Município de Sesimbra” as regiões de Objectivo de Convergência são 
definidas pela Comissão Europeia, tendo em conta critérios muito objectivos, e os 
critérios para definição das zonas elegíveis que constam do PO Pesca 2007-2013, 
dizem respeito à baixa densidade populacional e pretendem, dar enquadramento à 
inclusão do maior número possível de comunidades piscatórias onde a pesca é 
determinante, como é o caso de Sesimbra.   

8. Ofício da Inspecção Geral da Administração do Território e remeter cópia dos 
Pareceres e do Despacho que neles incidiu, a respeito da Inspecção Ordinária 
Sectorial ao Município de Sesimbra. 

9. Ofício da Assembleia Municipal de Almada a enviar a sua tomada de posição, 
aprovada na Sessão Plenária do mês de Junho, sobre as alterações apresentadas 
pelo Governo relativas ao Regime Jurídico das Áreas Metropolitanas e das 
Associações de Municípios.     

10. Ofício da Assembleia Municipal do Seixal a remeter cópia da tomada de posição 
sobre “instalação de uma Estação de Correios na freguesia de Fernão Ferro”, 
aprovada na sua 3.ª Sessão Ordinária, realizada no passado dia 27 de Junho. 

11. Ofício do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar cópia da 
resposta governamental ao Requerimento sobre a “Construção do Nó Desnivelado 
da Quinta do Conde”, elaborado pelos Senhores Deputados Francisco Lopes e 
Bruno Dias. 

12. Ofício do mesmo Grupo Parlamentar a enviar o Projecto de Resolução “Sobre 
estratégia de desenvolvimento para o distrito de Setúbal – Plano de 
Desenvolvimento Integrado da Península de Setúbal e Plano de Desenvolvimento 
Integrado do Alentejo Litoral”, com o objectivo de recolher opiniões e contribuições.  

13. Ofício do Núcleo de Espeleologia da Costa Azul a enviar cópia do ofício da 
Federação Portuguesa de Espeleologia, no qual informa o resultado da divulgação 
do DVD e do Livro sobre a Gruta do Frade, que foi apresentado no passado mês 
de Junho, no 29.º Congresso Brasileiro de Espeleologia.  

14. Ofício do Grupo Desportivo de Sesimbra a informar que a Direcção daquele Clube 
aceitou o pedido de “Cessão da Posição Contratual” efectuado pela firma Mimogal, 
S.A a favor da HABIPAX, S.A., referente à empreitada da Construção da Piscina e 
Sala de Desporto (2.ª Fase) – Acabamentos e Especialidades, cujo contrato da 
empreitada foi assinado no passado dia 18 de Julho. 

15. Ofício do Grupo Desportivo de Alfarim a enviar a lista dos corpos gerentes para o 
biénio 2007/2009.  Deliberação genérica. 



08.08.2007 

 3

REQUERIMENTOS E PROCESSOS: 

1. Obras novas – construção de empreendimento turístico – projectos de 
especialidade – Pinhal do Atlântico – Aldeia do Meco – Turimeco, SA 
Deliberação:  unanimidade 
 
 

2. Obras novas – construção de condomínio – arquitectura – Quinta das Flores – 
Santana – António Cortegaça, Ld.ª 
Deliberação:  unanimidade 
 
 

3. Obras novas – construção de edifício para habitação – arquitectura – novo 
licenciamento – Lote 1 B – Conde 3 – Augusto Pinela 
Deliberação:  unanimidade 
 
   

4. Quinta do Conde – destaques  
Deliberação:   unanimidade 
 

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

Conde 
Deliberação:   unanimidade 
 
 

6. 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, de 
16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 
04 de Junho  
Deliberação:  unanimidade 
 
 

7. Operações de loteamento – loteamento urbano – autorização de licenciamento – 
Cotovia – Jorge Martins e Joaquim Jorge  
Deliberação:   unanimidade 
 

 
8. Operações de loteamento – loteamento urbano – autorização de licenciamento – 

indeferimento – Carrasqueira – Associação de Comproprietários do Prédio Rústico 
sito na Carrasqueira   
Deliberação:   unanimidade 

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

de urbanização – condições do alvará – revogação de parte da deliberação de 
04/07/2007 – Lotes 40, 41, 42 e 43 – Charneca da Cotovia – Rui Neves, Ld.ª    
Deliberação:    unanimidade 
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10. Operações de loteamento – loteamento urbano – aprovação do projecto das obras 
de urbanização – condições do alvará – revogação de parte da deliberação de 
04/07/2007 – Rua Pinhal do Vale da Fonte – Aldeia do Meco – António Júlio Baeta 
Ferreira, Ld.ª    
Deliberação:   unanimidade 
 
 

11. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 12/2002 – 
Fetais – Aldeia do Meco – Domingos Marques – submissão a inquérito público 
Deliberação:   unanimidade 
 
 

12. Constituição de compropriedade – emissão de parecer desfavorável – Venda Nova 
– Maria Teresa Rodrigues 
Deliberação:   unanimidade 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS: 
 
1. 8.ª Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 2007   

Deliberação:   unanimidade 
 
 

2. Novo Canil Municipal – projecto de execução – aprovação    
Deliberação:   unanimidade 
  
 

3. Núcleo Antigo da Vila – reconversão urbanística 1.ª Fase – URBCOM – 
adjudicação – minuta do contrato – aprovação    
Deliberação:    unanimidade 
 
 

4. Regularização e pavimentação dos arruamentos da zona poente da Boa Água 3 – 
trabalhos a mais    
Deliberação:    unanimidade 

 
  
5. Parque Municipal de Campismo do Forte do Cavalo – tabela de preços 2008 – 

aprovação    
Deliberação:  unanimidade 
 
 

6. Candidatura ao Projecto Europeu no âmbito do diálogo intercultural – aprovação    
Deliberação:   unanimidade 

 
 
7. Protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Associação do 

Comércio e serviços do Distrito de Setúbal – animação, promoção e divulgação da 
área definida no global (URBCOM) – aprovação    
Deliberação:   unanimidade 
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8. Normas reguladoras da componente de apoio à família para a educação pré-
escolar – ano lectivo 2007/2008 – aprovação  

      Deliberação:   unanimidade 
 
  
9. Projecto “Marés de Outono” – aprovação    

Deliberação:   unanimidade 
 
 

10. Protocolo realizado entre a Câmara Municipal de Sesimbra e os proprietários das 
embarcações “25 de Abril” e “Paulo e Henrique” para a realização da Arte Xávega 
na Baia de Sesimbra – aditamento    
Deliberação:    unanimidade 
 
 

11. Provas Desportivas de Setembro e Outubro de 2007 – normas de participação – 
aprovação    
Deliberação:    unanimidade 
 

 
12. Quiosque na Quinta do Conde – Concessão a Paula Martins – aprovação     

Deliberação:    unanimidade 
 
 

13. Obras a executar na habitação sita na Estrada da Assenta em Sesimbra no âmbito 
do RMARH – Maria Adelaide Dionísio   
Deliberação:   unanimidade 

 
 

14. Associações de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI da Quinta do Conde, 
Jardim de Infância de Aiana de Cima e Jardim de Infância de Alfarim – 
prolongamento de horário – ano lectivo 2006/2007 – subsídio mensal   
Deliberação:    unanimidade 

 
 

15. Associação de Desenvolvimento da Quinta do Conde – Projecto das Piscinas – 
subsídio eventual     
Deliberação:   unanimidade 
 

 
16. Grupo Desportivo de Sesimbra – processo de execução fiscal – subsídio eventual 

      Deliberação:   unanimidade 
 
 

17. Associação de Desenvolvimento da Quinta do Conde – reparação de muro das 
instalações da colectividade – subsídio eventual    
Deliberação:   unanimidade 
 
 

18. Santos Populares 2007 – animação – subsídios      
Deliberação:    unanimidade 
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19. Festas em Honra de Nossa Senhora da Luz – Sampaio – Comissão de Festas – 
Subsídio eventual    
Deliberação:  unanimidade 
 

 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE: 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 12 de Julho a 02 de Agosto de 

2007.  
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 26 de Julho de 2007.  
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS: 
• Análise comparativa do trabalho suplementar efectuado durante o 1.º semestre de 

2006 e 2007.  
• Plano de Pormenor do Parque Empresarial e Tecnológico da Carrasqueira envio à 

CCDRLVT para parecer final.  
• Relatórios semestrais Abril/2007 da Comissão de Acompanhamento das 

Explorações de Inertes da Mata de Sesimbra, referentes às explorações localizadas 
na Herdade da Mesquita e ao areeiro “Da Pateira”, explorado pela empresa 
Sulinerte.  

• Informação sobre as principais conclusões do Estudo da Estabilidade Geotécnica da 
Gruta do Zambujal – Pedreira denominada “Ribeiro do Cavalo n.º 3” sita na freguesia 
do Castelo.  

• Processo disciplinar do funcionário Rosindo Amigo – decisão final do Tribunal da 
Comarca de Sesimbra. 

• Resultado de análises das águas efectuadas às praias do concelho de Sesimbra 
(Califórnia, Lagoa de Albufeira (Mar), Moinho de Baixo, Ouro e Bicas) pelo Instituto 
do Ambiente nos dias 02 e 07 de Julho. 

• Contas intercalares de 2006 da AUGI 14 da Lagoa de Albufeira.  
• Contas intercalares de 2006 da AUGI 9 da Lagoa de Albufeira.  
• Viveiros da Lagoa de Albufeira – reunião com a CMS, CCDRLVT, ICN, DGPA e 

Autoridade Marítima e Viveiristas, em 20 de Julho de 2007.  
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE DOS PELOUROS DO TURISMO E 
CULTURA: 
• Acta do concurso de gastronomia “Sabores de Sesimbra 2007”.  
 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS: 
• IX Edição ZimbraMel – Feira do Mel da Península de Setúbal.  
 
 
 
 


