
22.07.2009 

 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO 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- Celebração de Protocolo de Cooperação Institucional entre a Câmara Municipal de 
Sesimbra e o Governo Civil do Distrito de Setúbal – transferência de processos de 
registo e licenciamento de máquinas automáticas, mecânicas eléctricas e electrónicas 
de diversão e processos de alvarás de estabelecimentos de restauração e bebidas – 
aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

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

aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que na sua primeira reunião 
da sessão ordinária, realizada no dia 26 de Junho de 2009, deliberou, por 
unanimidade, recomendar a esta Câmara que considere as propostas aprovadas na 
6.ª edição da Assembleia Municipal de Jovens, cujas mesmas anexam, e que a 
Câmara analise a sua eventual inclusão no Orçamento para 2010. 

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

unanimidade, aprovar a 1.ª revisão Orçamental de 2009, na sua segunda reunião 
da sessão ordinária de Junho, realizada no passado dia 7 de Julho de 2009. 

 
  
3. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter aprovado, por maioria, o 

Anexo F da Postura de Trânsito do Concelho de Sesimbra, relativo ao 
Ordenamento do Trânsito na localidade da Carrasqueira, na sua segunda reunião 
da sessão ordinária de Junho, levada a efeito no dia 7 de Julho de 2009. 

 
 
4. Ofício ainda Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que na sua segunda 

sessão ordinária de Junho, realizada no passado dia 7 de Julho, deliberou, por 
unanimidade, autorizar a permuta dos lotes 1, 2, 3 e 4 do loteamento n.º 03/09, sito 
na rua da Juventude em Sesimbra, pertencentes ao Município de Sesimbra, por um 
terreno de cultura arvense, com a área de 3.000 m2, sito no Vale do Paraíso em 
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Sesimbra pertencente a Ana Maria Zanatti Olival e Manuel da Costa Gaboleiro 
Marques.  

 
5. Oficio da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que na sua segunda 

reunião da sessão ordinária de Junho, realizada no dia 7 de Julho de 2009, 
deliberou, por maioria, autorizar a contratação do empréstimo bancário de longo 
prazo ao Banco BPI, SA, até ao montante de 3.265.000€.  

 
 
6. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que no dia 22 de Julho, 

pelas 21:30 horas, no Auditório Conde de Ferreira será levada a efeito uma sessão 
extraordinária com a ordem de trabalhos constante no mesmo. 

 
     

7. Ofício da Inspecção-Geral da Administração Local (IGAL) a remeter fotocópia do 
relatório da acção inspectiva ao município de Sesimbra. 

 
 
8. Ofício da Assembleia Municipal de Almada a enviar a informação n.º 05/IX-4.º 

(2008/2009) que súmula a actividade daquela Assembleia na Sessão Plenária 
realizada nos dias 29 e 30 de Junho de 2009, bem como, o texto de algumas 
deliberações aprovadas. 

 
 
9. Ofício do Centro de Estudos Culturais e de Acção Social Raio de Luz a enviar o 

relatório e contas respeitantes ao ano de 2008. 
 
 

10. Ofício do Clube de Radiomodelismo de Sesimbra a dar conhecimento da sua 
constituição. 

 
 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Viabilidade de construção de clínica/lar Centro de Geriatria – pedido de informação 
prévia – parecer favorável – reunião de 15/06/2005 – reafirmação – Almoinha – 
Construções M. Branco & Filhos, S.A. 
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. 

 
 
 
 
4. Operações de loteamento – loteamento urbano – condições do alvará – reunião de 

18/06/2008 – especificação – Casal Jangão – Fornos – António Serra e outros 
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Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
5. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 9/87 – 

novo licenciamento por caducidade da deliberação de 07/02/2008 – Covas da 
Raposa – Tumar, S.A.  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
6. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 6/07 – 

Palames – Lisop, Ld.ª 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

7. Constituição de compropriedade – emissão de parecer favorável – Torrões – 
Mariana Patrício e outros 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

 
 
8. Execução de troço – redes de drenagem de águas residuais da Avenida das 

Acácias – Lagoa de Albufeira – projectos e orçamento – AUGI 2 – autorização 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
  
 
 
 

9. Vistorias – obras de conservação em edificações existentes – Largo do Município, 
n.º 10 e 13 em Sesimbra – Francisco Varanda 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. 7.ª alteração ao orçamento e 6.ª alteração às grandes opções do plano 2009  

Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

 
 
2. Conclusão da regularização e pavimentação da zona noroeste da área central da 

Boa Água 1 – 4.ª prorrogação do prazo – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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3. Plano de Pormenor da Área Central da Quinta do Conde – autorização de 
elaboração – participação pública – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

4. Projecto integrado do núcleo de pedreiras da mata de Sesimbra – acordo – 
aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

5. Protocolo de acordo entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a firma Efimóveis, 
S.A. que estabelece as condições para a construção e venda de 194 fogos de 
habitação a custos controlados em regime de CDH’s – 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 
Filipe Oliveira, com a abstenção da Vereadora Dr.ª Guilhermina Ruivo e com 
o voto contra do Vereador Alberto Gameiro. 
 
 
 
 

6. Cedência provisória e temporária de terreno para a instalação de USF na Quinta 
do Conde – Agrupamento dos Centros de Saúde de Seixal e Sesimbra – 
aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

         
 
 

 
7. Parcela de terreno de 2.220 m2 para via pública no Moinho de Baixo – António 

Costa e Ricardina Rodrigues – aceitação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

8. Previsão do Plano anual de transportes para o ano lectivo 2009/2010 – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

9. Provas desportivas de Setembro e Outubro 2009 – regata de aiolas, travessia da 
baía e corrida de Sesimbra – normas de participação – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 

10. Zimbra’Mel 2009 – XI feira do mel da Península de Setúbal – normas de 
participação e funcionamento – aprovação – Associação dos Apicultores da 
Península de Setúbal – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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11. Associação de Pais da EB1/JI de Sesimbra – criança carenciada – apoio à 
frequência de ATL – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
   
 
 

12. Agrupamento de escolas da Boa Água – material didáctico, limpeza, expediente, 
acompanhamento e telefones – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 

13. Planos de desenvolvimento desportivo época 2008/2009 – adenda à proposta n.º 
3618 – subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, ficando a satisfação da verba 
sujeita a futura alteração orçamental. 

 
 
 
 

14. Grupo Desportivo de Sesimbra – manutenção do relvado do Estádio Vila Amália – 
subsídio eventual    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, ficando a satisfação da verba 
sujeita a futura alteração orçamental. 

 
 
 

15. Grupo Desportivo de Sesimbra – Hóquei em patins época 2008/09 – subsídio 
eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, ficando a satisfação da verba 
sujeita a futura alteração orçamental. 

      
 
 

16. Distinções Municipais – atleta do Grupo Desportivo de Sesimbra Joana Polido – 
categoria de juniores femininos – Campeonato da Europa – grau prata      

         Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade, atribuir a 
medalha de mérito municipal grau prata à atleta Joana Polido. 

 
 
 

17. Casa do S. L. Benfica em Sesimbra – época 2008/09 – utilização do Pavilhão do 
Grupo Desportivo de Alfarim para treinos da equipa de Futsal – subsídio eventual    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, ficando a satisfação da verba 
sujeita a futura alteração orçamental. 

 
 
 

18. Clube Naval de Sesimbra – reparação e manutenção da Jangada “Sereia de 
Sesimbra” – subsídio eventual 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, ficando a satisfação da verba 
sujeita a futura alteração orçamental. 

     
 
 
 



22.07.2009 

 6

19. Clube Escola de Ténis de Sesimbra – inauguração do Centro Municipal de Ténis – 
colocação de 3 grades de enrolar para protecção das instalações desportivas – 
subsídio eventual 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade, ficando a satisfação da verba 
sujeita a futura alteração orçamental. 
                                                                                                                                                                 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – de 02 de Julho de 2009 (zona I); de 03 de Julho de 

2009 (zona II); de 13 a 16 de Julho de 2009 (Zona III); de 15 de Julho de 2009 (zona 
V).  

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 02 de Julho de 2009.  
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Informação do Gabinete Médico Veterinário Municipal dando conta de como 

decorreram as campanhas de profilaxia da raiva e de identificação electrónica 
durante o primeiro semestre do ano em curso. 

 


