
21.01.2009 

 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2009 

 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar as faltas do Senhor Presidente e 
do Vereador Senhor Alberto Gameiro, que não compareceram, o primeiro por se 
encontrar numa reunião com Sua Excelência a Ministra da Saúde e o segundo 
por motivos pessoais. 

ORDEM DO DIA 

 

EXPEDIENTE

1. Ofício do Provedor de Justiça a informar ter determinado o arquivamento do 
processo respeitante à “Delimitação da AUGI 18 do Pinhal do General”, nos termos 
da alínea b) do art. 31.º do Estatuto do Provedor de Justiça, aprovado pela Lei n.º 
9/91, de 9 de Abril, bem como a agradecer toda a colaboração prestada por esta 
Câmara na resolução do processo.  

 

2. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que no próximo dia 30 do 
corrente, pelas 21,30 horas, no Auditório Conde de Ferreira, será levada a efeito 
uma sessão extraordinária, com a ordem de trabalhos na mesma indicada.    

 

3. Ofício da Associação de Municípios da Região de Setúbal a remeter o documento, 
que contém os investimentos por parte da Administração Central no Distrito de 
Setúbal, entregue por Sua Excelência o Primeiro Ministro na reunião realizada em 
Palmela no dia 13 do passado mês de Dezembro.    

 

4. E-mail do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar a 
intervenção e propostas do Partido na discussão e votação do Orçamento do 
Estado para 2009, aproveitando para expor sucintamente a sua apreciação sobre 
as consequentes implicações para o país e em particular para as populações do 
Distrito de Setúbal.  

 

5. E-mail do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar o 
documento com as propostas ao Programa de Investimento e Despesas de 
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Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC) de Setúbal e respectivos 
resultados das votações.  

 

6. Oficio do Grupo Desportivo de Sesimbra a remeter um exemplar do “Relatório e 
Contas de Gerência respeitantes aos anos de 2006 e 2007”, aprovados por 
unanimidade, na sua Assembleia Geral Ordinária, realizada no passado dia 19 de 
Dezembro de 2008 e a informar ter, por proposta da sua Direcção, aprovado um 
Voto de Louvor e de Agradecimento a esta Câmara, extensivo aos funcionários, por 
todo o apoio prestado ao longo dos anos.       

 

7. Oficio da Orquestra Metropolitana de Lisboa a informar ter sido eleita, no passado 
dia 28 de Novembro, a nova Direcção da AMEC-Associação Música-Educação e 
Cultura, com a composição no mesmo referida.  Deliberação Genérica:  A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, expressar à nova Direcção 
agora eleita e, através desta, a todos os associados, os votos de bons resultados 
nas iniciativas a realizar no âmbito da sua área de intervenção.      

 

 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS

1. Quinta do Conde – destaques 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

2. Pedido de comparticipação nos encargos das obras de urbanização da Quinta do 
Conde  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

3. Destaque – Zambujal de Baixo – Ermesilda dos Santos Texugo 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

4. Operações de loteamento – loteamento urbano – autorização de licenciamento – 
Zambujal – Pulquério Unipessoal, Ld.ª  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade 
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5. Operações de loteamento – loteamento urbano – aprovação do projecto das obras 
de urbanização – condições do alvará – Azoia – Carnita, Ld.ª 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

6. Operações de loteamento – loteamento urbano – autorização provisória para o 
inicio das obras de urbanização – AUGI 10 – Lagoa de Albufeira – Comissão de 
Administração da AUGI 10 
Deliberação: não apreciado. 
 
 
 
 

7. Constituição de compropriedade – Serra da Azoia – Maria da Anunciação Santos 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. Empréstimo a curto prazo até ao montante de 1,5 milhões de euros – adjudicação 

– aprovação   
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade, aprovar a contratação do empréstimo 

bancário com a Caixa Geral de Depósitos, nas condições constantes do relatório 
de análise das propostas.      

 
 
 
 
2. Integração do município de Sesimbra na associação “Centro de Recursos 

Educativos e Formação do Concelho de Sesimbra (CREF)” – envio à Assembleia 
Municipal  

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
3. Doação da parcela de terreno com área de 1443 m2 sita no Zambujal 

correspondente a caminho para integração no domínio público municipal – Alfredo 
Costa de Almeida – aceitação  

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
  

 
 
 

4. Valores dos encargos de Urbanização dos lotes e construção abrangidos pelo 
Plano de Urbanização da Quinta do Conde – actualização   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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5. Mercado Municipal da Quinta do Conde – transferência da titularidade da banca n.º 
8 destinada à venda de produtos hortofruticolas de Prailio Marques para Florival 
Peixeiro – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

6. Feira da Festa das Chagas 2009 – normas de funcionamento – aprovação  
Deliberação: não apreciado. 
 
 
 
 

7. BIANCA-Associação de Protecção aos Animais sem lar do Concelho de Sesimbra 
– protocolo de cooperação – subsídio mensal – actualização   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

8. Atribuição de subsídios destinados a diversas áreas – celebração de protocolo de 
colaboração entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra – renovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

9. Actividades de enriquecimento curricular – fornecimento de refeições aos alunos 
da EB1/JI da Maçã e EB1 de Santana – celebração de protocolo entre a Câmara 
Municipal de Sesimbra e o Centro Paroquial Bem Estar Social do Castelo 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 

10. Actividades de enriquecimento curricular – fornecimento de refeições aos alunos 
da EB1/JI da Cotovia – celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de 
Sesimbra e o Casa do Povo de Sesimbra 

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

11. Agrupamento Vertical Escolas Castelo – EB1 Zambujal – telefones – subsídio 
eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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12. Associação de Pais da EB1/JI da Quinta do Conde – abertura do campo de jogos à 
comunidade – subsídio mensal  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

13. Associação de Pais da Escola Básica do 1.º Ciclo de Sesimbra – actividades de 
tempos livres – subsídio eventual   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

14. Associação de Pais das Escolas de Sesimbra Castelo Poente – EB1 de Alfarim – 
actividades de tempos livres – subsídio eventual     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

15. Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI da Quinta do Conde – 
actividades de tempos livres – subsídio eventual     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

16. Estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo e ensino pré-escolar – Freguesias de 
Santiago e Castelo – projecto de adaptação ao meio aquático – ano lectivo 
2008/2009 – Grupo Desportivo de Sesimbra – subsídio eventual – alteração da 
deliberação de 17/12/08  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

17. Bionascimento – conferência sobre o parto na água no Cine Teatro João Mota – 
subsídio eventual – revogação de parte da deliberação de 21/05/08 – entrega pela 
Câmara do material aos respectivos hospitais  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

18. ANUFISE – aquisição/instalação de porta metálica destinada à sede – subsídio 
eventual 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

 5



21.01.2009 

19. Carnaval 2009 – escolas, grupos de samba – subsídios – prestação final – 
cegadas – enterro do bacalhau – subsídios  
Deliberação: não apreciado.     
 
 
 

 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 05 a 14 de Janeiro de 2009 (zona 

I); de 09 de Janeiro de 2009 (zona II); de 05 a 14 de Janeiro de 2009 (zona III); de 
05 de Janeiro de 2009 (zona V).      

 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Augi 40 do Casal do Sapo – contas intercalares 2007.      
• Augi 43 do Casal do Sapo – contas intercalares 2007.      
 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA  
• Relação dos pagamentos efectuados pelo fundo maneio durante o 4.º trimestre de 

2008.  
 
 

INFORMAÇÕES DA VEREADORA DO PELOURO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS 
• Relatório de progresso da Autarquia no Plano Nacional de Leitura – 

estabelecimentos de ensino do concelho.  
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