
22.04.2009 

 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2009 

ORDEM DO DIA 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta do Vereador Senhor Dr. 
Carlos Filipe Pereira de Oliveira, que não compareceu por se encontrar de férias. 

 

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. Construção de novo canil/gatil municipal e posto veterinário – repartição de 

encargos – envio à Assembleia Municipal 
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
 
 
 
2. 4.ª alteração ao orçamento e 3.ª alteração às grandes opções do plano 2009 
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
       
 
 
3. Fornecimento de água a construções localizadas em AUGI – tarifário - fixação 
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
       
 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que no dia 23 do corrente, 
pelas 21,30 horas, no Auditório Conde de Ferreira será levada a efeito uma Sessão 
Ordinária a fim de serem tratados os assuntos constantes do mesmo. 

 

2. Ofício da Assembleia Distrital de Setúbal a remeter o texto da moção de 
congratulação sobre “Parceria SIMARSUL/MAEDS”, aprovada, por unanimidade, na 
sua sessão ordinária, realizada no dia 30 de Março do ano em curso.    

 

3. Ofício do Comandante Territorial de Setúbal da Guarda Nacional Republicana a 
enviar, na sequência do ofício desta Câmara n.º 2.860, de 09/02/09, o relatório de 
actuação da Guarda Nacional Republicana neste Concelho.   
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4. Ofício da SIMARSUL-Sistema Integrado Multimunicipal a enviar o texto da carta 
remetida a Sua Excelência o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e 
do Desenvolvimento Regional, conforme deliberação da sua Assembleia Geral de 
23 de Março de 2009, sobre a “Plena Integração do Município de Setúbal na 
SIMARSUL, SA”.      

 

5. E-mail do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a remeter o Projecto 
de Lei n.º 714/X/4.ª Alteração ao Regime Jurídico de Recenseamento Eleitoral, 
entregue na Mesa da Assembleia da República no dia 1 de Abril de 2009.      

 

6. Ofício do Presidente da Distrital de Setúbal do Partido Social Democrata a propor 
um conjunto de medidas que poderão ser implementadas neste Concelho de forma 
a minorar os efeitos da severa crise que o País atravessa. 

 

7. Ofício da Associação de Atletismo de Setúbal a remeter um exemplar do relatório e 
conta de gerência de 2008, aprovado em Assembleia Geral Ordinária, realizada no 
dia 27 de Março do ano transacto. 

 

8. Ofício da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas a dar 
conhecimento da composição dos novos Órgãos Sociais para o triénio 2009/2011. 

     Deliberação Genérica. 
 

 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS

1. Destaque – Caixas – Mariana Patrício e Outros 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 

2. Operações de loteamento – loteamento urbano – inicio das obras de urbanização – 
rede de gás – autorização provisória – AUGI 2 – Lagoa de Albufeira – Comissão 
de Administração da AUGI 2  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

3. Operações de loteamento – loteamento urbano – inicio das obras de urbanização – 
rede de gás, rede eléctrica e rede de telecomunicações – autorização provisória – 
AUGI 9 – Lagoa de Albufeira – Comissão de Administração da AUGI 9  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

4. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 10/88 no 
que respeita ao lote 18-A – Quinta do Conde – J.M. Alves da Silva, Ld.ª 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 2



22.04.2009 

5. Constituição de compropriedade – Zambujal – emissão de parecer favorável – 
Joaquim Gomes 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 

6. Vistorias – obras de conservação em edificações existentes – Rua dos Operários 
Marítimos, n.º 7 – r/c – Sesimbra – Armindo Santos 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
 
 
 
 

7. Localização de estabelecimento industrial na Maçã – fabrico de anzóis – pedido de 
autorização – Ministério da Economia e da Inovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. Conduta de distribuição da Corredoura – Assenta – Palames – Forte do Cavalo – 

recepção definitiva  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
2. Contratação de dois empréstimos a longo prazo, respectivamente até 

2.200.000,00€ e até 3.265.000,00€ – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
    
 
 
3. Plano de Urbanização da Quinta do Conde – obras de ampliação nas moradias 

existentes nos lotes HC2 – critérios – fixação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
4. Lotes 433 e 434 do Pinhal do General – encargos de urbanização da Quinta do 

Conde – José Augusto Ribeiro – rectificação da deliberação de 19/11/08 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.     

 
  
 
 
5. Contrato de cedência em direito de superfície entre a Câmara Municipal de 

Sesimbra e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de lote 
de terreno para a construção da extensão de saúde da Quinta do Conde – minuta  

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.        
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6. Condecorações municipais – funcionários municipais – Adelino Rodrigues – 

medalha de mérito grau ouro – Graça Texugo – medalha de mérito grau bronze – 
José Malhado – medalha de mérito grau ouro – Maria Elisa Pires – medalha de 
mérito grau bronze – Maria Leonor Silva – medalha de mérito grau bronze   

      Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade.      
 

 

 

7. Condecorações municipais – Prof Nabais Antunes – medalha de mérito grau prata     
      Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade. 
 

 

 

8. Condecorações municipais – Dr. Mário Brasileiro – medalha de mérito grau prata     
      Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade. 
 
 
 
 
 
9. Condecorações municipais – Francisco Pinhal – medalha de mérito grau prata     
      Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade. 
 
           
 
 

10. Condecorações municipais – Inês Marcelino e Sabino Rodrigues – medalhas de 
mérito grau prata     

      Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade.  
 
 
 
 

11. Condecorações municipais – Arnaldo Edi da Silva – medalha de mérito grau 
bronze     

      Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade. 
 
 
 
 

12. Condecorações municipais – ANIME – medalha de mérito grau bronze     
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 

 
 
 

13. Rede de Bibliotecas Escolares – Biblioteca da Escola da EB1/JI do Pinhal do 
General – candidatura – ratificação   

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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14. Projecto Bibliotecas de Praia – Verão 2009 – aprovação    
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
               
 
            

15. Educação Pré-Escolar Itinerante – anos lectivos 2007/2008 e 2008/2009 – 
celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Direcção 
Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo – aprovação    

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
  
 
 

 
16. Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI da Quinta do Conde – 

actividades de tempos livres – refeições – subsídio eventual   
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 

17. V Mostra de Teatro Escolar – subsídios eventuais   
   Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Devendo a satisfação do encargo ficar 

sujeita a aprovação de futura alteração orçamental. 
 
 
 

 
18. Festas em Honra do Senhor Jesus das Chagas – comissão de festas – subsídio 

eventual    
         Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Devendo a satisfação do encargo ficar 

sujeita a aprovação de futura alteração orçamental.    
  
 
 
 

19. Festas em Honra de Nossa Senhora da Atalaia – comissão de festas do círio da 
Azoia – subsídio eventual   

         Deliberação: Aprovado, por unanimidade.     
 
 
 
 

20. Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra – utilização do parque de estacionamento 
durante as festas em Honra do Senhor Jesus das Chagas – subsídio eventual   

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

 
 
 
 
21. Carnaval 2009 – escolas e grupos de samba – subsídios eventuais – rectificação 

das deliberações de 19/11/08 e 04/02/09      
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Devendo a satisfação do encargo ficar 
sujeita a aprovação de futura alteração orçamental.  
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22. Grupo Recreativo Escola de Samba Bota no Rego – aquisição de veículo em 2.ª 

mão – subsídio eventual    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

23. Casa do S.L. do Benfica de Sesimbra 1.º passeio de cicloturismo 3 castelos – 
subsídio eventual 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Devendo a satisfação do encargo ficar 
sujeita a aprovação de futura alteração orçamental. 
 
 
 
  

24. Grupo Coral de Sesimbra – actualização do subsídio mensal relativo aos anos 
2005, 2006, 2007 e 2008 – subsídio mensal – actualização      
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 09 a 13 de Abril de 2009 (zona I); 

de 09 de Abril de 2009 (zona II); de 08 a 13 de Abril de 2009 (zona III); de 13 de Abril 
de 2009 (Zona V).  

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 02 de Abril de 2009.    
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 
• Relatório de actividades do Departamento de Obras Municipais relativo ao ano de 

2008.   
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE, PELOURO DA HABITAÇÃO   
• Plano de pagamento do inquilino municipal Paulo Alexandre Costa relativamente ao 

fogo sito na Almoinha, edifício 2, corpo E, 1.º dt.º. 
• Plano de pagamento do inquilino municipal Joaquim Silvestre relativamente ao fogo 

sito na Almoinha, edifício 1, corpo D, 2.º esq.º. 
 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DOS PELOUROS DA ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA E DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS   
• Relação dos pagamentos efectuados pelo fundo de maneio durante o primeiro 

trimestre de 2009. 
• Decisão do Gabinete de Gestão Equal em prolongar o apoio até Junho de 2009 do 

Projecto R4E: Recursos para o Empreendedorismo. 
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