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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2007 

 
ORDEM DO DIA 

 

EXPEDIENTE: 

1. Ofício da Simarsul-Grupo Águas de Portugal a informar que, tendo ocorrido a 
recepção provisória da empreitada da obra de “Concepção – Construção da 
Reabilitação da Estação Elevatória de Azeitão”, no dia 13 de Julho último, a infra-
estrutura já se encontra concluída e a sua exploração iniciada.   

2. Ofício do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar cópia do 
requerimento ao Governo, elaborado pelos Deputados Francisco Lopes e Bruno 
Dias, sobre a “Revisão do Plano de Urbanização da Quinta do Conde”. 

3. Ofício também do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar 
cópia do requerimento ao Governo, formulado pelo Deputado Agostinho Lopes, 
sobre o “Programa Operacional Pesca 2007/2013 e o concelho de Sesimbra”. 

4. Ofício ainda do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar cópia 
do requerimento ao Governo, apresentado pelo Deputado Bruno Dias, sobre a 
“Transferência de mulheres grávidas do Hospital Garcia de Orta para outras 
unidades hospitalares”. 

5. Ofício da Assembleia Municipal de Almada a enviar a sua tomada de posição, 
aprovada, por unanimidade, na sessão plenária, realizada no passado mês de 
Junho, subordinada ao tema “Incorporação do Subsídio de Turnos nos Subsídios 
de Férias e de Natal”.  

REQUERIMENTOS E PROCESSOS: 

1. Reconversão urbanística das áreas urbanas de génese ilegal – Pinhal do General 
– AUGI n.º 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:   
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2. Quinta do Conde – destaques 
Deliberação:  
 

 
3. Destaque – Azoia – Leonel Piedade 

Deliberação:  
 
 

4. Destaque – Caixas – Vitalino Polido 
Deliberação:   
 
 

5. Destaque – Pocinho-Maçã – Vítor Coelho e “Giraldino Marques de Jesus & Filhos, 
Ld.ª” 
Deliberação:   
 
 

6. Operações de loteamento – loteamento urbano – autorização de licenciamento – 
Almoinha – Paulo Teodoro Gomes Alho e Outros – submissão a inquérito público 
Deliberação:  
 
 

7. Operações de loteamento – loteamento urbano – aprovação do projecto das obras 
de urbanização – condições do alvará – Alto das Vinhas – Silva & Toscano, SA 
Deliberação:  
 

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

Carrasqueira – Armando Pereira   
Deliberação:  

 
 
9. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 01/94 – 

Charneca da Cotovia – Joaquim Vintém - submissão a inquérito público    
Deliberação:  
 
 

10. Operações de loteamento – loteamento urbano – rectificação da deliberação de 
02/03/89 no que respeita à área de lote 27 C da Conde 3 – José dos Santos 
Ramos  
Deliberação:  
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS: 
 

 
1. Regularização e pavimentação dos arruamentos da zona nascente da Boa Água 1, 

entre a Rua Rio Mondego e a Avenida dos Aliados – adjudicação – minuta do 
contrato - aprovação   
Deliberação:   
 
 

2. Permuta do lote 173 da Conde 2 pelo lote 176-A da Conde 2 – Manuel Gaspar 
Tomé    
Deliberação:  
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3. Actividades de enriquecimento curricular – ano lectivo 2007/2008 – candidatura – 
celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra e os 
Agrupamentos de Escolas – minutas - aprovação    
Deliberação: 
 
 

4. Manutenção de espaços verdes e limpeza urbana – celebração de protocolo de 
cooperação entre a Câmara Municipal de Sesimbra e os proprietários da 
Urbanização da Roça – minuta - aprovação    
Deliberação:  
 
 

5. Férias Jovem´2007 – cabimentos – rectificação da deliberação de 20/06/07    
Deliberação:  
 

     
6. Termos e condições de pesca com arte xávega – protocolo a celebrado entre a 

Câmara Municipal de Sesimbra e o proprietário da embarcação “Galinho da 
Manhã” – ratificação – alteração - aprovação   
Deliberação:  
  

  
7. Liga dos Amigos de Sesimbra – projecto “Vivência Sesimbrense” – subsídio 

eventual    
Deliberação:  

 
 
8. Associação dos Comerciantes e Industriais do Concelho de Sesimbra – Sesimbra 

Art Spaces – 4.ª bienal internacional de artes plásticas – subsídio eventual  
      Deliberação:  
 
  
9. Grupo Desportivo de Alfarim – contratação de técnico de ginástica – subsídio 

eventual    
Deliberação:  
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE: 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 02 de Agosto a 10 de Agosto de 

2007.  
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 02 e 09 de Agosto de 2007.  
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS: 
• Resultado de análises das águas efectuadas às praias do concelho de Sesimbra 

(Lagoa de Albufeira-Mar, no dia 17 de Julho de 2007, Califórnia 1 e 2, Ouro, Moinho 
de Baixo – Meco no dia 23 de Julho de 2007) pelo Instituto do Ambiente. 

• Mapas/Evolução – consultas/informações prévias, loteamentos e obras, relativos ao 
2.º trimestre do ano em curso.  
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INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE -  OUTRAS (POR MOTIVO DE FÉRIAS DO 
PRESIDENTE: 
• Resultado de análises das águas efectuadas às praias do concelho de Sesimbra 

(Lagoa de Albufeira-Mar, Califórnia 1 e 2, Ouro, Moinho de Baixo–Meco e Bicas,  no 
dia 06 de Agosto de 2007) pelo Instituto do Ambiente. 

 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE -  PELOURO DA HABITAÇÃO: 
• Casa pertencente ao Município sita no Zambujal de Cima, lote D, 1.º dt.º - denúncia 

de contrato de arrendamento celebrado com a inquilina Maria João Capítulo da Silva 
Correia.    

  


