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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2009 

ORDEM DO DIA 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta do Vereador Senhor 
Alberto Manuel Gameiro Santos, que não compareceu por motivos de saúde. 

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- Concessão de exploração de quiosque de artesanato na Avenida 25 de Abril em 

Sesimbra – minuta – aprovação  
  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.    

 
 
 

2- Centro Comunitário da Quinta do Conde – criação de grupo de danças renascentistas 
de corte – subsídio eventual  

  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

3- Recolha de óleos alimentares usados – celebração de protocolo entre a Câmara 
Municipal de Sesimbra  e a ENA-Energia de Ambiente da Arrábida – aprovação –  
inicio da campanha – metodologia – aprovação 

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua segunda reunião 
da sessão ordinária de Abril, realizada no dia 12 de Maio, aprovado, por 
unanimidade, o “Regulamento de Feiras e Venda Ambulante do Concelho de 
Sesimbra”. 

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

unanimidade, na sua segunda reunião da sessão ordinária, do mês de Abril, levada 
a efeito no passado dia 12 de Maio, aprovar a “Proposta da Associação de 
Municípios da Região de Setúbal, na Sociedade para a Gestão do Sistema 
Integrado de Tratamento de Efluentes Agro-pecuários da Península de Setúbal a 
criar nos termos do Pacto Social e do Acordo Parassocial”.  
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3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o texto da Moção 
subordinada ao tema “Pesca – Portaria n.º 1102-G/2000, de 22.11”, aprovada por 
unanimidade, na sua segunda reunião da sessão ordinária do mês de Abril, 
realizada no dia 12 de Maio último. 

 
 
4. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a agradecer todo o apoio 

prestado por esta Câmara ao longo da realização de todas as iniciativas que 
integraram o “Projecto das Escolas Conde de Ferreira”. 

 
 
5. Ofício da Assembleia de Freguesia de Santiago a remeter o texto da Moção, 

apresentada pelos elementos do Partido Socialista, na sua sessão ordinária 
realizada no dia 28 de Abril de 2009, subordinada ao tema “A Liberdade está a 
passar por aqui…” 

 
 
6. Ofício da Estradas de Portugal, SA a informar que, na sequência do ofício desta 

Câmara n.º 9863, de 06 de Maio de 2009, a intervenção prevista na Ponte sobre a 
Ribeira da Aiana, foi contratada em Abril último à empresa Aquino Construções, SA, 
por um prazo de 240 dias. 

 
 
7. Ofício da Comissão Representativa dos Utentes dos Serviços Públicos de Saúde da 

Quinta do Conde a remeter o texto da Moção, aprovada durante a concentração de 
utentes de saúde da Quinta do Conde, realizada no dia 23 de Maio último, sobre a 
“Não Construção do Centro de Saúde da Quinta do Conde”. 

 
 
8. Ofício da também da Assembleia Municipal de Sesimbra a dar conta que, na 

sequência da proposta da Comissão de Actividade Económica, que sofreu algumas 
alterações introduzidas por este Órgão Autárquico, aprovou, por maioria, na sua 
segunda reunião da sessão ordinária do mês de Abril, realizada no dia 12 de Maio, 
uma recomendação relativamente às diversas exposições apresentadas pelo 
Senhor Arlindo Funina, sobre a AUGI 18 do Pinhal do General.   
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
remeter o assunto a análise do Gabinete Jurídico. 

 
 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Obras novas – construção de edifício de habitação – arquitectura – Valparaiso – 
João da Cruz, Manuel Peixito, José Marques e António Canana  
Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 

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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DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. Construção da EB1/JI de Sampaio – adjudicação – minuta do contrato – aprovação  

Deliberação: Não apreciado. 
 
 
 
 
2. Recolha de óleo alimentar urbano – metodologia – aprovação   

Deliberação: Apreciado ao abrigo do art. 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro. 

 
 
 
      
3. Aquisição de lotes por dação em pagamento nas AUGI – fixação do valor  

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

4. Cedência dos lotes 21B e 12D da AUGI 40-A das Courelas da Brava – aceitação – 
pagamento  dos custos de reconversão – aprovação – José Albino 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

         
 
 
 
5. Dispensa de prestação da caução pelo adiantamento parcial de taxas de 

urbanização – celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a 
Comissão de Administração da AUGI 10 da Lagoa de Albufeira – aprovação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

              
 
 
 
6. Sistema de gestão de qualidade – relatório de avaliação e manutenção – 

aprovação     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

7. Manual de qualidade – aprovação  
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
 
 
 
 
8. Reconhecimento de caminho público de características rurais e respectivo traçado 

sito  em Alfarim   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 3



03.06.2009 

 
 
 
 

9. Atribuição de subsídios destinados a diversas áreas – protocolo celebrado entre a 
Câmara Municipal de Sesimbra e a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Sesimbra – alteração da deliberação 07/01/08  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
   
 
 

10. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra – alteração da 
distribuição de verbas relativa ao protocolo celebrado entre esta Câmara no ano de 
2008 – alteração da deliberação de 07/01/08 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
 

 
 
 

11. Flora da área cársica do concelho de Sesimbra – fixação do preço de venda 
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.       
 
 
 
 

12. Reabilitação e beneficiação do tecto do corredor, da cozinha, pintura e 
recuperação do telheiro do fogo sito na Rua D. Nuno Álvares Pereira, n.º 5 – 
candidatura no âmbito do RMARH – João Dias – subsídio eventual   

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.         
 
 
 
 

13. Agrupamento Escolas Castelo Poente – Conselho Geral Transitório – 
representantes da Câmara – designação 

         Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   
      
 
 
 

14. V Mostra de Projectos Educativos do concelho de Sesimbra – actividades de 
ateliers e palco – subsídios eventuais  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
 
 

15. V Mostra de Teatro Escolar – inclusão do Agrupamento Vertical Escolas Michel 
Giacometti e Escola Básica do Zambujal 2 – alteração da deliberação de 22/4/09 

      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Devendo a satisfação do encargo ficar 
sujeita a aprovação de futura alteração orçamental.    
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16. Clube Naval de Sesimbra – I Taça Portugal de kayak de Mar 2009 – subsídio 
eventual  

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

              
                            
 
 

17. Clube de Tiro de Sesimbra – provas de tiro – subsídio eventual   
       Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Devendo a satisfação do encargo ficar 

sujeita a aprovação de futura alteração orçamental.    
   
      
 
 

18. Grupo Desportivo de Sesimbra – secção de voleibol – subsídio eventual   
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Devendo a satisfação do encargo ficar 

sujeita a aprovação de futura alteração orçamental.    
 
 
 

19. Clube de Praticantes de Actividades Gimnodesportivas – animação Parque da Vila 
fitness – subsídio eventual   

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

    
 
 
 

20. Federação de Ginástica de Portugal – I Challenge Hip Hop – subsídio eventual   
      Deliberação: Aprovado, por unanimidade.     
     
 
 
 

 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – de 14 a 27 de Maio de 2009 (zona I); de 15 a 25 de 

Maio de 2009 (zona II); de 19 a 27 de Maio de 2009 (Zona V).  
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 21 de Maio de 2009.  
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE 
• Relatório Quadrimestral da Loja Ond Jovem de Sesimbra – 1.º trimestre de 2009.  
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