
04.02.2009 

 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2009 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta do Vereador Senhor 
Amadeu José Silva Penim, que não compareceu por motivo de doença. 

ORDEM DO DIA 

ASSUNTOS APRECIADOS 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- Empréstimo a curto prazo até ao montante de 1,5 milhões de euros – cláusulas 
contratuais – aprovação 

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.     
 

2- Grupo Desportivo de Sesimbra – emissão de declaração destinada a instituição 
financeira  

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.       
 

EXPEDIENTE

1. Ofício da Associação Nacional de Municípios Portugueses dando conta que, pelas 
razões no mesmo expostas, segundo o parecer do Professor Doutor Joaquim 
Gomes Canotilho caberá às Câmaras Municipais ponderarem o não pagamento das 
“Taxas de Gestão de Resíduos e Taxa de Controlo da Qualidade da Água”.  

 

2. Ofício da Associação Nacional de Municípios Portugueses a esclarecer, no 
seguimento das alterações do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, 
algumas questões consagradas no Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndios 
em Edifícios, em vigor desde 01/01/2009.    

 

3. Ofício da Associação Nacional de Municípios Portugueses a remeter, conforme 
deliberação do seu Conselho Directivo, o parecer sobre a Proposta de Lei n.º 247/X 
– Orçamento Rectificativo 2009.    

                                                                                                 

4. E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses a remeter cópia da 
solicitação enviada a Sua Excelência o Ministro das Finanças, conforme decisão 
unânime do seu Conselho Directivo, sobre as “Transferências de Verbas para os 
Municípios”.     
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5. Ofício da Assembleia Distrital de Setúbal a enviar o Plano de Actividades e 
Orçamento 2009.  

 

6. Ofício da Instituto de Segurança Social, IP a informar que, com o objectivo de 
facilitar a execução dos projectos PARES-Programa de Alargamento da Rede de 
Equipamentos Sociais, reduzindo o financiamento privado a cargo das entidades 
promotoras e as necessidades de acesso ao crédito por estas entidades, foi 
publicada a Portaria n.º 37/2009, a qual cria um adicional de 10% ao financiamento 
público contratualizado relativo a infra-estruturas destes projectos.  

7. Oficio AIA-Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal a enviar os 
documentos do Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento para 2009, 
aprovado pelo seu Conselho Directivo e Assembleia Intermunicipal, em 10 e 24 de 
Novembro do ano findo.      

 

8. Oficio da Assembleia de Freguesia de Amora a enviar cópia da moção subordinada 
ao tema “Para Quando o Hospital do Seixal?”, aprovada na sua sessão ordinária 
realizada no dia 16 de Dezembro do ano transacto.      

 

9. Oficio da Associação Externato de Santa Joana a enviar a lista com a composição 
da nova Direcção, a qual tomou posse no dia 9 do mês findo. Deliberação 
Genérica.      

 

 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS

1. Viabilidade para construção de habitação e telheiro para apoio à actividade 
agrícola – parecer favorável – Aguncheiras – Quinta da Ladeira, SA 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
2. Quinta do Conde – destaques 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade 
 
 
 

3. Pedido de comparticipação nos encargos das obras de urbanização da Quinta do 
Conde  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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4. Destaque – Fornos – Idalina Pinhal e outros 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 

5. Operações de loteamento – loteamento urbano – aprovação do projecto das obras 
de urbanização – condições do alvará – Almoinha – Paulo Alho e Outros 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

6. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 1/02 – 
Fetais – Aldeia do Meco – Paulo Marques 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

7. Operações de loteamento – loteamento urbano – recepção provisória das obras de 
urbanização – Alfarim – Praia das Artes, Ld.ª 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. Construção da EB 1/JI de Sampaio – 2.ª do prorrogação de prazo – entrega de 

propostas – ratificação    
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.     
 
 
 
 
2. Atribuição de licenças de táxi na freguesia da Quinta do Conde – concurso público 

– relatório provisório – aprovação   
      Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 
 
3. Classificação de estradas municipais – aprovação   
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
  

 
 
 

4. Projecto de regulamento de feiras e venda ambulante – resultado do inquérito 
público e da audição das entidades representativas dos interesses afectados – 
envio à Assembleia Municipal de Sesimbra   

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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5. Permuta do lote 1220 do Conde 1 pelo lote 90-A do Conde 2 – Aristides Eliseu  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 

6. Conselho Geral Transitório – Agrupamento de Escolas do Castelo – substituição 
de um dos representantes  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

7. Conselho Geral Transitório – Agrupamento Vertical de Escolas Michel Giacometti – 
representantes da Câmara Municipal de Sesimbra – designação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 

8. Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 n.º 2 da Quinta do 
Conde – frequência de ATL – subsídio eventual   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Devendo a satisfação do encargo ficar 
sujeita a aprovação de futura alteração orçamental. 
 
 
 
 

9. Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1/JI da Quinta do 
Conde – actividades de tempos livres – Diogo Miguel Tenente Francisco – subsídio 
eventual   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Devendo a satisfação do encargo ficar 
sujeita a aprovação de futura alteração orçamental. 
 
 
 
 

10. Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Sesimbra e o Núcleo de 
Espeleologia da Costa Azul – reunião de 05/03/2008 – alargamento de actividades 
– subsídio anual – actualização 

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 
 

11. Projecto “Sempre a Mexer para Não Envelhecer” – aulas de gerontomotricidade, 
logoterapia, danças de salão e ateliers de artes e ofícios – protocolos celebrados 
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entre a Câmara Municipal de Sesimbra e as diversas colectividades – alteração da 
alínea c) da cláusula 3.ª – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Devendo a satisfação do encargo ficar 
sujeita a aprovação de futura alteração orçamental.  
 
 
 
 

12. Projecto “Sempre a Mexer para Não Envelhecer” – colectividades – subsídios 
mensais  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
  

13. Ginásio Clube do Conde – participação nacional e internacional do atleta Paulo 
Gonçalves Domingues – provas de down hill – subsídio eventual   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

14. Cercizimbra – campeonato de Portugal de natação de Inverno – subsídio eventual     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

15. GRES-Dá Que Falar – obras de manutenção no novo espaço da sede social – 
subsídio eventual     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 

16. Carnaval 2009 – escolas, grupos de samba – subsídios – prestação final – 
cegadas – enterro do bacalhau – subsídios   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

17. 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 – rectificação das 
rubricas  
Deliberação:  
 
 
 
 
 

18. Grupo Desportivo de Sesimbra – execução de obras – subsídio eventual 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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19. Clube Naval de Sesimbra – I Prova “Regata Duarte Belo 2009” em Vela – subsídio 
eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.      
 
 
 

 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 15 a 21 de Janeiro de 2009 (zona 

I); de 15 1 21 de Janeiro de 2009 (zona II); de 22 a 28 de Janeiro de 2009 (zona III); 
de 15 a 28 de Janeiro de 2009 (zona V).      

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 22 de Janeiro de 2009.    
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Dados fornecidos pela Docapesca relativamente às descargas do Pescado na Lota 

de Sesimbra, nos dois últimos anos.      
• Mapas evolução relativos ao 4.º trimestre do ano findo sobre consultas/informações 

prévias, loteamentos e obras.      
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE, PELOURO DA HABITAÇÃO E ACÇÃO 
SOCIAL 
• Relatório de actividades do Espaço Solidário. 
• Relatório de actividades do Espaço Cidadania.  
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