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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2007 

ASSUNTO APRECIADO AO ABRIGO DO ART. 83.º DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE 
SETEMBRO REPUBLICADA PELA LEI N.º 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO: 

1- Externato de Santa Joana – candidatura ao programa PARES para 
alargamento e renovação das instalações do jardim de infância e sede – 
comparticipação – declaração de intenção - unanimidade 

 

ORDEM DO DIA 

 

EXPEDIENTE: 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a convidar esta Câmara a participar, 
no dia 29 do corrente, na concretização da visita à Freguesia do Castelo, a qual 
não foi possível completar por razões de horário, no ano transacto, e bem assim, a 
informar que no mesmo dia terá lugar a sua sessão ordinária, nas instalações da 
ACRUTZ.    

2. Ofício da Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 
a enviar cópia da acta elaborada pela CCDR-LVT referente à reunião realizada no 
dia 29 de Março de 2007, para apreciação do pedido de “Revisão do PDM e 
Proposta de Constituição da Comissão Mista de Coordenação”. Mais informa que 
tal processo foi remetido ao Gabinete de Sua Excelência o Secretário de Estado do 
Ordenamento do Território e das Cidades para efeitos de emissão de despacho. 

      A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, enviar cópia à   
Assembleia Municipal. 

 

3. Ofício da Associação de Municípios da Região de Setúbal a remeter o texto da 
carta aberta ao Ministro da Saúde, sobre diversos temas ligados às Unidades e 
Estabelecimentos de Saúde.  

REQUERIMENTOS E PROCESSOS: 

1. Obras novas – construção de edifício para habitação colectiva – arquitectura – 
novo licenciamento – Rua Cândido dos Reis, 57 e 61 – Sesimbra – Cerca da 
Vitória Imóveis, Ld.ª  
Deliberação: unanimidade   
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2. Obras novas – construção de condomínio de oito moradias – arquitectura – 
constituição de propriedade horizontal – Zambujal – Piedade & Ana, Ld.ª  
Deliberação: unanimidade   
 
 
 

3. Pedidos de comparticipação nos encargos das obras de urbanização da Quinta do 
Conde  
Deliberação: unanimidade   
 
 

4. Operações de loteamento – loteamento urbano – autorização de licenciamento – 
Charneca da Cotovia – Alcantaratejo, Ld.ª 
Deliberação: unanimidade 
 

 
 
5. Operações de loteamento – loteamento urbano – revogação de parte da 

deliberação de 04/07/2007 no que respeita ao valor das taxas por via de execução 
de obras exteriores – Rua do Pinhal do Vale – Aldeia do Meco – António Júlio 
Baêta Ferreira, Ld.ª 
Deliberação: unanimidade 
 
 
 

6. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 06/04 – 
Maçã – Maxirent, Fundo de Investimento Imobiliário Fechado 
Deliberação: unanimidade 
 
 
 

7. Operações de loteamento – loteamento urbano – recepção definitiva – Palames – 
Lisop, Ld.ª 
Deliberação: unanimidade 
 
 
 

8. Operações de loteamento – loteamento urbano – substituição de hipoteca por 
garantia bancária – Lagoa de Albufeira – Joaquim Pereira Faustino e Outros 
Deliberação: unanimidade 
 
 
 

9. Operações de loteamento – AUGI 43 – Casal do Sapo – Quinta do Conde – 
admissão liminar tendo em vista a realização da vistoria prevista no art. 22.º da Lei 
n.º 91/95, de 02 de Setembro   
Deliberação: unanimidade 
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10. Operações de loteamento – AUGI 44 – Casal do Sapo – Quinta do Conde – 
admissão liminar tendo em vista a realização da vistoria prevista no art. 22.º da Lei 
n.º 91/95, de 02 de Setembro     
Deliberação: unanimidade 
 
 

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

Deliberação: unanimidade   
 
 
 
2. Construção de raiz da escola básica do 1.º ciclo com jardim de infância na 

freguesia da Quinta do Conde – projecto – aprovação  
Deliberação: unanimidade   

 
 
 

3. Construção de novo canil/gatil municipal e posto veterinário – abertura de concurso 
público – comissões de acompanhamento – nomeação 
Deliberação: unanimidade 
 
 
 

4. Cemitérios municipais do concelho de Sesimbra – novo regulamento – tabela de 
taxas – resultado do inquérito público – envio à Assembleia Municipal 

      Deliberação: aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente,  
da Vice-Presidente e dos Vereadores Dr. José Polido, Amadeu Penim, Dr.ª 
Guilhermina Ruivo e Dr. Carlos Oliveira e com o voto contra do Vereador Alberto 
Gameiro.  
 
 

5. Cemitérios municipais do concelho de Sesimbra – tabela de taxas – alteração da 
deliberação de 24.04.07– envio à Assembleia Municipal 

      Deliberação: unanimidade  
  
  
 

6. Unidade de Acompanhamento e Coordenação de Sesimbra – “Associação de 
Sesimbra um Concelho com Futuro” – extinção – revogação da deliberação de 
10/01/07    
Deliberação: unanimidade 
 
 
 

7. Rancho Folclórico e Humanitário da Quinta do Conde – recepção à comunidade 
educativa – ano lectivo 2007/2008 – subsídio eventual    
Deliberação: unanimidade 
 

     
 
8. Comissão Municipal do Idoso – bailes e espectáculos interinstitucionais – 

subsídios     
Deliberação: unanimidade 
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9. Cercizimbra – encontro de canoagem – subsídio eventual    

Deliberação: unanimidade 
 
 
 

10. Associação Náutica de Recreio de Sesimbra – obras de remodelação no edifício 
de futura sede – subsídio eventual  
Deliberação: unanimidade 

 
 
  

11. Zuca-Clube de Pesca Desportiva de Sesimbra – obras de remodelação nas 
instalações do clube – subsídio eventual    
Deliberação: unanimidade 

 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE: 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 03 a 11 de Setembro de 2007.  
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 06 de Setembro de 2007.  
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS: 
• Análise às contas dos cemitérios do concelho entre os anos 2003 e 2006  
• Contas intercalares 2006 da Comissão Administração da AUGI 16 da Lagoa de 

Albufeira.  
• Auto de vistoria tendo em vista o licenciamento condicionado nos termos do art. 51.º 

da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, da Comissão Administração da AUGI 40, 
Courelas da Brava da Quinta do Conde.  

• Auto de vistoria tendo em vista o licenciamento condicionado nos termos do art. 51.º 
da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, da Comissão Administração da AUGI 40-A, 
Courelas da Brava - Quinta do Conde.  

• Auto de vistoria tendo em vista o licenciamento condicionado nos termos do art. 51.º 
da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, da Comissão Administração da AUGI 42, Casal 
do Sapo – Quinta do Conde.  

 
 
INFORMAÇÕES DA VEREADORA DO PELOURO DE RECURSOS HUMANOS: 
• Análise do Departamento de Gestão de Recursos Humanos sobre a incorporação do 

subsídio de turno nos subsídios de férias e de natal.  
 


