
20.05.2009 

 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2009 

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- Contratação de empréstimo a longo prazo até 3.265.000,00 € – nomeação do júri com 

vista à análise das propostas e elaboração do relatório  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

2- 1.ª revisão ao orçamento 2009 – envio à Assembleia Municipal 
  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
   

3- 5.ª alteração ao orçamento e 4.ª alteração às grandes opções do plano 2009     
  Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

4- Opções participadas para 2010 – procedimento e calendarização – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente, da 
Vice-Presidente e dos Vereadores Dr. José Polido e Dr. Carlos Oliveira, com o voto 
contra do Vereador Amadeu Penim e com as abstenções dos Vereadores Alberto 
Gameiro e Dr.ª Guilhermina Ruivo.     

 

 

 
EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua primeira reunião 
da sessão ordinária realizada no dia 23 de Abril, apreciado o “Inventário de todos os 
bens, direitos e obrigações patrimoniais e respectiva avaliação” e aprovado, por 
maioria, os “Documentos de Prestação de Contas de 2008”. 

 
 
2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 

unanimidade, na sua primeira reunião da sessão ordinária, do mês de Abril, levada 
a efeito no passado dia 23, autorizar a “Devolução do lote de terreno cedido 
gratuitamente ao Estado para instalação de Serviços de Justiça, sito em Boiças”, e 
bem assim, autorizar a celebração da respectiva escritura de distrate.  
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3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o texto da Saudação 
subordinada ao tema “Comemoração do 25 de Abril e 1.º de Maio”, aprovada por 
unanimidade, na sua primeira reunião da sessão ordinária do mês de Abril, 
realizada no dia 23 último. 

 
 
4. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o texto da Saudação 

subordinada ao tema “Por ocasião do 25 de Abril”, aprovada, por unanimidade, na 
sua primeira reunião da sessão ordinária do mês de Abril, realizada no dia 23.  

 
 
5. Ofício da Assembleia Distrital de Setúbal a informar, na sequência da aprovação da 

moção de Congratulação, cujo texto envia, sobre a “Parceria entre a SIMARSUL e o 
MAEDS”, ter sido assinado o protocolo de colaboração no dia 21 de Abril do mês 
findo. 

 
 
6. E-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses a informar que se 

encontra disponível no seu sítio a declaração final, aprovada no seu 24.º Estados 
Gerais do Conselho dos Municípios e Regiões da Europa, sobre “PRONTOS PARA 
O FUTURO? COMO É QUE SE PREPARAM OS PODERES LOCAIS E 
REGIONAIS”, que teve lugar entre os dias 22 e 24 de Abril, em Malmo, na Suécia, 
do qual junta cópia. 

 
 
7. E-mail da Associação de Municípios da Região de Setúbal a enviar os documentos 

com as principais conclusões da reunião realizada no âmbito da “Candidatura da 
Arrábida a Património Mundial”, no dia 15 de Abril, na Quinta de S. Paulo, em 
Setúbal. 

  
  
8. Ofício da Assembleia Municipal do Seixal a enviar o texto das tomadas de posição 

aprovadas na sua 2.ª sessão extraordinária realizada no dia 22 de Abril de 2009.  
  
 
9. Ofício da Assembleia Municipal de Almada a enviar o texto da Resolução aprovada, 

na sua reunião plenária, realizada no dia 27 de Abril, subordinada ao tema “A 
problemática da habitação social, as necessárias parcerias de cooperação, a 
revisão da legislação das rendas sociais e o reforço do serviço de acção social”.  

 
 

10. Ofício do mesmo Órgão Autárquico a enviar o texto da Moção subordinada ao tema 
“Dia Mundial da Água”, aprovada, por unanimidade, na sua reunião plenária 
realizada no dia 28 de Abril findo. 

 
 

11. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Almada a enviar o texto da Moção 
subordinada ao tema “Taxa de Recursos Hídricos”, aprovada na sua reunião 
plenária, realizada no passado dia 28 de Abril.  

 
 

12. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Almada a enviar o texto da Moção sobre a 
“Lei dos Conselhos Municipais de Juventude”, aprovada na sua reunião plenária, 
realizada no passado dia 28 de Abril.  
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13. Ofício do Senhor Luís Amaro a informar ter sido designado Director Executivo do 
Agrupamento de Centros de Saúde da Península de Setúbal II – Seixal e Sesimbra, 
a dar conta da composição do seu Conselho Clínico, e bem assim, a manifestar a 
sua disponibilidade para o que achar por conveniente. 

 
 

14. Ofício da Comissão Nacional de Eleições a enviar o texto da informação, aprovada 
na sua reunião plenária no dia 31 de Março de 2009, acerca das “Condições de 
acessibilidade das assembleias de voto”. 

 
 

15. Ofício das Estradas de Portugal, SA, a prestar as competentes informações, acerca 
do “Nó desnivelado da Quinta do Conde, do Entroncamento da EN 10 com a 
Variante EN 379, junto a Azeitão e da execução de rotunda para acesso à Quinta 
do Conde na zona afecta à superfície comercial Modelo ”.  

 
 

16. Ofício do Direcção Nacional de Bombeiros da Autoridade Nacional de Protecção 
Civil a remeter cópia do ofício por si enviado à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários da Quinta do Conde dando conta que, não poderá 
comparticipar a qualquer título quaisquer corpos de bombeiros que não se 
encontrem devidamente homologados. 

 
 

17. Ofício da Cooperação e Desenvolvimento Regional, SA a enviar cópia da acta da 
sua Assembleia Geral, realizada no dia 20 de Março de 2009.  

 
 

18. Ofício do Rotary Club de Sesimbra e da Liga dos Amigos de Sesimbra a 
agradecerem todo o apoio prestado por esta Câmara por ocasião da 1.ª Feira da 
Saúde – Rotary, realizada nos dias 1, 2 e 3 de Maio.  

 
 

19. E-mail da Senhora D. Conceição e Senhor Pedro Neves a agradecerem a rapidez 
dos serviços camarários por ocasião de um entupimento de esgotos na Almoinha, 
local onde vivem.  

 
 

20. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o texto da Recomendação a 
esta Câmara Municipal, para atribuição do nome do Escritor “Nuno Bragança”, a 
uma rua da Freguesia do Castelo, aprovada, por unanimidade, na sua primeira 
reunião da sessão ordinária do mês de Abril, levada a efeito no dia 23.  

  Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
remeter o assunto a análise dos competentes serviços. 
 

 
21. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o texto da Proposta, 

aprovada, por maioria, na sua primeira reunião da sessão ordinária do mês de Abril, 
levada a efeito no dia 23, no sentido de lhe ser enviada parte da acta da reunião de 
Câmara que aprove as alterações orçamentais e demais elementos necessários à 
caracterização das mesmas.  

     Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
concordar com a proposta da Assembleia Municipal. 
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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. Operações de loteamento – loteamento urbano – novo licenciamento – Covas da 
Raposa – Tumar, SA e Ramos & Varela, Ld.ª – submissão a discussão pública  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
  
 
 

4. Operações de loteamento – loteamento urbano – rede de águas – recepção 
provisória – AUGI 3 da Lagoa de Albufeira – Comissão de Administração da AUGI 
3  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

5. Operações de loteamento – loteamento urbano – recepção provisória – Lagoa de 
Albufeira – José Pires e Outros  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

6. Processo de obras n.º 138/82 – Conde 2, lote 1540 – licenciamento – 
regularização (Relatório do IGAT)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

 
 

7. Processo de obras n.º 70/94 – Conde 3, lote 2050-A – licenciamento – 
regularização (Relatório do IGAT)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
 
8. Processo de obras n.º 11/93 – Conde 2, lote 2011 – licenciamento – regularização 

(Relatório do IGAT)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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9. Processo de obras n.º 12/93 – Conde 2, lote 1881 – licenciamento – regularização 

(Relatório do IGAT)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 
 
         

10. Processo de obras n.º 15/93 – Conde 1, lote 2248 – licenciamento – regularização 
(Relatório do IGAT)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 
 
 

11. Processo de obras n.º 17/93 – Conde 1, lote 2247 – licenciamento – regularização 
(Relatório do IGAT)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 

12. Processo de obras n.º 101/92 – Conde 2, lote 1878 – licenciamento – 
regularização (Relatório do IGAT)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
 

13. Processo de obras n.º 154/95 – Conde 3, lotes 2366-A e 2367 – licenciamento – 
regularização (Relatório do IGAT)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 

14. Processo de obras n.º 60/94 – Conde 3, lote 2365 – licenciamento – regularização 
(Relatório do IGAT)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

               
 
 
 

15. Processo de obras n.º 59/94 – Conde 3, lote 2366 – licenciamento – regularização 
(Relatório do IGAT)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

            
 
 
 

16. Vistorias – obras de conservação em edificações existentes – Rua Padre João 
Honório Ferreira, s/n – r/c  – Sesimbra – Maria Amélia Peixoto 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
           
1. Campo de futebol da Maçã – colcocação de relva sintética e construção de base e 

infraestruturas – rectificação do projecto e prorrogação do prazo de entrega de 
propostas – ratificação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
2. Regularização e pavimentação das Ruas 5, 6, 7 e 8 do Conde 1 – recepção 

definitiva  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

3. Concepção dos espaços exteriores e jardim em Almoinha em terreno municipal 
pela firma LISOP, Ld.ª – aceitação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

         
 
 
 
4. Loteamento Municipal da Ribeira do Marchante – aprovação   

Deliberação: Não apreciado. 
              
 
 
 
5. Bombeiros Voluntários de Sesimbra – grupo de prevenção e intervenção – 

fornecimento de refeições no refeitório municipal – autorização    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

6. Distinção à Comunidade Piscatória Sesimbrense – Dia do Pescador – normas – 
aprovação 

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
 
 
 
 
7. Atribuição de distinções e condecorações municipais – atletas do Clube de Lutas 

do Bastos – medalha de mérito grau prata – Campeonato Nacional Individual de 
Luta Greco-Romana e Luta Feminina   
Deliberação: Deliberado, por escrutínio secreto e por unanimidade, atribuir a 
medalha de mérito grau prata aos atletas Andreia Geraldes – Campeã Nacional – 
cadetes 46 Kg; Catarina Joanico – Campeã Nacional – cadetes 49 Kg; Ana Meier – 
Campeã Nacional – cadetes 70 Kg; Liliana Santos – Campeã Nacional – absolutas 
51 Kg; Vânia Guerreiro – Campeã Nacional – absolutas 55 Kg; Pedro Bastos – 
Campeã Nacional – cadetes 63 Kg; Celso Serôdio – Campeão Nacional – cadetes 
69 Kg; Pedro Morais – Campeão Nacional – sénior 84 Kg.    
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8. Reabilitação e beneficiação do telhado da habitação sita na Rua Pedro Marmelo, 

n.º 9-A – Cotovia – candidatura no âmbito do RMARH – Natália Santos – subsídio 
eventual   

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.        
 
 
 
 
9. Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI da Quinta do Conde – 

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

10. IV Aquatlo de Sesimbra 2009 – Campeonato Nacional – celebração de protocolo 
entre a Câmara Municipal de Sesimbra, a Junta de Freguesia de Santiago e a 
Federação de Triatlo de Portugal – aprovação – subsídio eventual 

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
      
 
 
 

11. Cooperativa de Habitação dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra – execução de 
obras – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

12. Casa do S. L. Benfica de Sesimbra – 3.º Grande Prémio de Marcha Atlética – 
subsídio eventual 

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

      
 
 
 

13. Escola de Samba Saltaricos do Castelo – aquisição de instrumentos de bateria – 
subsídio eventual  

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

                            
 
 

14. Associação de Desenvolvimento da Quinta do Conde – II Grande Prémio de 
Atletismo da Quinta do Conde – subsídio eventual   

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Devendo a satisfação do encargo ficar 
sujeita a aprovação de futura alteração orçamental.   
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Reunião extraordinária – pública – convocação: 
 
Por proposta do Senhor Presidente a Câmara deliberou, por unanimidade, realizar 
uma reunião extraordinária pública no dia 27 de Maio, quarta-feira, pelas 10,00 
horas, na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal, a fim de serem tratados os 
seguintes assuntos:   

1- Construção da EB1/JI de Sampaio – adjudicação – minuta do contrato – 

aprovação 

 
2- Construção da EB1/JI do Zambujal – abertura de procedimento por ajuste 

directo com convite a várias entidades  

 

3- Plano de Pormenor da Zona Norte da Mata de Sesimbra – envio à CCDRLVT 

com vista à conferência de serviços  

 
 

4- Loteamento municipal da Ribeira do Marchante – aprovação  

 
 

5- Gestão do Centro Municipal de Ténis – celebração de protocolo entre a 

Câmara Municipal de Sesimbra e o Clube Escola de Ténis de Sesimbra – 

aprovação 

 

6- Conselho Geral Transitório – Agrupamento de Escolas do Castelo, 

Agrupamento de Escolas Castelo-Poente e Escola Secundária de Sampaio – 

substituição provisória de um elemento   
 

  

 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 28 de Abril a 13 de Maio; de 05 a 

12 de Maio de 2009 (zona I); de 27 de Abril a 05 de Maio de 2009 (zona II); de 29 de 
Abril a 06 de Maio de 2009 (zona III); de 30 de Abril a 14 de Maio de 2009 (Zona V).  

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 16 e 23 de Abril de 2009 e de 07 de 
Maio de 2009.  

 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 
• Processo de obras n.º 18/93 – Conde 1, lote 2246 – IGAT. 
• Balanço Social 2008 – caracterização dos recursos humanos do Município. 
• Avaliação de satisfação de clientes internos e externos do Sistema de Gestão da 

Qualidade da Divisão de Sistemas de Informação Geográfica desta Câmara.  
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INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE 
• Plano de amortização da dívida do inquilino do município, António Manuel Machado 

Ferreira, relativamente ao fogo sito na Boa Água, Rua Padre Américo, n.º 714-A, 1.º 
esq.º. 

• Relatório anual de actividades de Abril de 2008 a Março de 2009 – Programas e 
iniciativas de combate à violência e à exclusão. 
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