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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 20 JANEIRO DE 2010 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a f alta do Vereador Senhor Dr. 
José Henrique Peralta Polido, que não compareceu po r se encontrar de férias. 

ORDEM DO DIA 

 

ANTÓNIO MANUEL CAGICA RAPAZ – HOMENAGEM – assunto a  ser apreciado 
numa próxima reunião de Câmara 

 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Almada a remeter a informação n.º 2 do primeiro 
ano do mandato, que resume as deliberações aprovadas, na sua sessão plenária 
de Dezembro, realizada nos dias 17, 18 e 21, o texto completo de algumas 
deliberações e o resumo do Plano de Actividades do Orçamento do Município e dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento para o ano corrente.   

 
 
2. Ofício da Assembleia Municipal da Moita a remeter o texto da moção subordinada 

ao tema “Contra o aumento de portagens na Península de Setúbal”, aprovada, por 
maioria, na sua sessão ordinária, realizada no passado dia 29 do mês findo. 

 
 
3. Carta de Álvaro Rodrigues Pitôrra a agradecer o espectáculo piromusical promovido 

por esta Câmara Municipal, na noite de passagem de ano, em memória de seu pai 
arrais Alberto Pitôrra. 

 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Viabilidade de ampliação de edifício de habitação – pedido de informação prévia – 
informação favorável – Largo 5 de Outubro, n.º 10 e Rua da República 47, 49, 51 e 
53 em Sesimbra – Cerca da Vitória Imóveis, Ld.ª  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

2. Obras novas – construção de habitação colectiva e comércio – arquitectura – 
Almoinha – Fesarte, Ld.ª  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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3. Obras novas – construção de apartamentos turísticos de 4 * – arquitectura – 
Casalão – Sociedade de Construções Moreira e Teixeira, Ld.ª  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

4. Destaque – Juncal – Fonte Esquerda – Vítor Bravo e Outros  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. Legalização de construção de moradia, anexo e muro em AUGI – Rua de Paris, 
lote 150 – AUGI 7 – Lagoa de Albufeira – Rui Celestino 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

6. Plano de pormenor da AUGI 1 – início das obras de urbanização – rede viária e 
sinalização – autorização provisória – AUGI 1 – Lagoa de Albufeira – Comissão de 
Administração da AUGI 1  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

7. Plano de pormenor da AUGI 3 – início das obras de urbanização – rede viária e 
sinalização – autorização provisória – AUGI 3 – Lagoa de Albufeira – Comissão de 
Administração da AUGI 3  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
 
8. Aceitação de orçamento e execução de troço da rede de drenagem da Avenida 

das Acácias e a executar pela AUGI 2 da Lagoa de Albufeira – dedução nas taxas 
de loteamento e cedências – Comissão de Administração da AUGI 2  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
9. Cedência do lote 26 da AUGI 40 das Courelas da Brava à Câmara Municipal como 

pagamento dos custos de reconversão – Maria Manuela Esteves (procuradora 
Francisco Rodrigues e Outra)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

10. Renúncia de hipoteca do lote 48 da Rua do Vale de S. Miguel – substituição de 
hipoteca por depósito em numerário – AUGI 14 – Lagoa de Albufeira – Mário 
Figueiredo 
Deliberação: Aprovada, por unanimidade.  

        
            
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
 
1. 1.ª alteração ao orçamento de 2010   

Deliberação: Aprovado, por unanimidade.                
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2. Empréstimo a longo prazo até ao montante de 2.200.000 euros – minuta do 
contrato – aprovação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.           

   
 
 
3. Saneamento da freguesia do Castelo – rede de colectores do Zambujal – 3.ª fase  

– erros e omissões      
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.           

 
 
 
4. Regularização e pavimentação da conclusão da zona sudoeste do Conde 3 – 

prorrogação do prazo – 3.ª situação – ratificação      
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
             
     
          
5. Valores dos encargos de urbanização dos lotes e construção abrangidos pelo 

Plano de Urbanização da Quinta do Conde 
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         
            
 
 
6. Horário da reunião de câmara – proposta de alteração do horário (das 10h para as 

18 h) 
      Deliberação: Reprovada com os votos contra do Senhor Presidente, da Vice-

Presidente e do Vereador Eng.º Sérgio Marcelino, da Vereadora Dr.ª Cármen Cruz 
e do Vereador Francisco Luís e com o voto a favor do Vereador Dr. Américo 
Gegaloto.              

 
 
 
7. Promoção de cidadania e da promoção de actividades de animação cultural para 

jovens – celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Tripa 
Associação – minuta – aprovação 

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. A satisfação do encargo ficará sujeita a 
aprovação de futura alteração orçamental.     

 
 
    
8. Manutenção e conservação periódica dos espaços verdes da EB1/JI do concelho – 

celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Cercizimbra – 
minuta – aprovação  

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
                            
 
   
9. Agrupamentos de escolas do concelho – material didáctico, limpeza, expediente e 

telefones – ano 2010 – subsídios   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.    

            
 
 

10. Agrupamento do Castelo, Castelo Poente, Michel Giacometti e escolas da Quinta 
do Conde e Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 Casal do 
Sapo/Fontainhas – acompanhamento de refeições – ano 2010 – subsídios   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.             
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11. Carnaval 2010 – desfile de carnaval dos estabelecimentos de ensino da rede 
pública, privada e solidária do concelho – transporte, projecto – aprovação – 
subsídios                                                                                                                                                                                                                     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Data do desfile 12 de Fevereiro, ás 10 
horas.               

      
      
 

12. Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI da Azoia – apoio à 
frequência de ATL – subsídio eventual                                                                                                      
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   

           
 
 

13. Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI N.º 3 da Quinta do 
Conde – abertura do campo de jogos à comunidade – subsídio mensal                                                                                                                                                                                                              
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.        

            
               
 

14. Carnaval 2010 – escolas e grupos de samba – subsídios                                                                                                                          
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.        

          
 
  

15. Projecto “Sempre a mexer para não envelhecer” – cedência de espaços – 
despesas de manutenção dos espaços das diversas colectividades – subsídios 
mensais                                                                                                                                                                                                                    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

                 
 

16. Grupo Desportivo de Sesimbra – desenvolvimento do projecto de combate à 
obesidade infanto/juvenil no salão de festas Coronel Joaquim Pinto Brás – subsídio 
eventual                                                                                                                                                                                                                   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
  

17. Grupo Desportivo de Sesimbra – projecto de adaptação ao meio aquático pelos 
alunos dos Agrupamentos do Castelo e do Castelo Poente – subsídio eventual   

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
                         
 
                  

18. Grupo Desportivo de Sesimbra – reparação do relvado do estádio da Vila Amália – 
subsídio eventual   

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
                               
            
 

19. Grupo Desportivo União da Azoia – Raid Azoia – subsídio eventual  
        Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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20. Associação Social Cultural e Desportiva “Os Trovões” – aquisição de cadeira de 
rodas desportiva – subsídio eventual   

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
    
 
 

21. Ginásio Clube do Conde – participação nacional em provas de Down Hill – 
subsídio eventual   

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
    
 
 

22. Cercizimbra – campeonato de natação adaptada de inverno – subsídio eventual   
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
           
 
 

23. Associação Cultural e Desportiva da Cotovia – curso de treinador de Futsal nível 1 
– Paulo Carvalho, Tiago Faneca e Vítor Barateiro – subsídio eventual   

     Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

24. Associação Cultural e Desportiva da Cotovia – curso de treinador de Futsal nível 1 
– António Almeida – subsídio eventual   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

25. Tripa Associação – festa de natal da Associação de Pais da EB1/JI da Maçã – 
subsídio eventual   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

26. GRES Bota no Rego – acção de formação contabilidade das associações – 
subsídio eventual   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
VOTO DE PESAR:  
Antes de dar por encerrada a reunião por proposta do Senhor Presidente foi 
deliberado, por unanimidade, exarar em acta um voto de profundo pesar pela morte do 
Reverendo Senhor Padre Agostinho, do Senhor Ângelo Sobral Farinha e do Senhor 
Eng.º Godinho Alves, pessoas que tiveram um papel relevante em prol do Concelho e 
guardar um minuto de silêncio.   
Mais deliberou, por unanimidade, do mesmo dar conhecimento às respectivas famílias. 
 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 07 a 12 de Janeiro de 2010 (zona 

I); de 06 a 11 de Janeiro de 2010 (zona III); de 11 de Janeiro de 2010 (zona V).      
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 07 de Janeiro de 2010.  
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INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Comissão de Administração da AUGI 6 da Lagoa de Albufeira – contas intercalares 

referentes aos anos de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.   
• Comissão de Administração da AUGI 33 da Lagoa de Albufeira – contas intercalares 

referentes aos anos de 2004, 2005, 2006, 2005, 2007 e 2008.   
• Informação dando conta do total das despesas com pessoal referente ao ano de 

2009.   
 

 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE, PELOURO DA CULTURA 
• Carta da Escola de Mar a informar que, por não ter oportunidade de aprofundar a 

temática pretendida, não lhe é possível participar no presente ano no Prémio 
Científico de Sesimbra.       

 
 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 
• Ofício do Governador Civil de Setúbal a agradecer o Contributo desta Câmara 

Municipal para o “Livro Verde da Reforma Comum das Pescas”. 
• Ofício de S. Ex.ª o Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas a 

agradecer o Contributo desta Câmara Municipal para o “Livro Verde da Reforma 
Comum das Pescas”. 


