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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2009 

ORDEM DO DIA 

A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta do Vereador Senhor 
Alberto Manuel Gameiro Santos, que não compareceu por motivo de 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- Junta de Freguesia de Santiago – Festas de Santiago 2009 – comemorações – 

subsídio eventual. 

 Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 

 
 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar a reclamação apresentada 
pelo Presidente da Administração Conjunta da AUGI 18 do Pinhal do General, 
relativamente ao Relatório por si aprovado na segunda reunião da sessão ordinária 
de Abril, levada a efeito no dia 12 de Maio do ano em curso. 

  
 
2. Ofício da SIMARSUL – Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da 

Península de Setúbal, SA a agradecer todo o apoio prestado por esta Câmara por 
ocasião da cerimónia de apresentação do “Compromisso SIMARSUL para a 
redução da Pegada Ecológica” e respectiva assinatura de protocolo com a Quercus, 
realizada no passado dia 28 de Julho, na ETAR de Lagoa/Meco. 

 
  
3. Ofício da Assembleia Municipal de Almada a informar que os Presidentes dos 

órgãos Executivo e Deliberativo daquele Município tiveram conhecimento de que 
nos documentos de “Alteração do Plano Regional de Ordenamento do Território da 
Área Metropolitana de Lisboa – PROTAML”, em curso consta, por imposição dos 
responsáveis do sector portuário, a exigência de “manter como reserva a 
possibilidade de aproveitar a Trafaria como alternativa à expansão do Porto de 
Lisboa, para período posterior à expansão prevista do Terminal de Alcântara” o que 
inviabiliza a “Estratégia de Desenvolvimento Municipal da Trafaria”, e a enviar o 
ofício que dirigiram ao Presidente da CCDRLVT, sobre o mesmo assunto. 
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4. Ofício da Governadora Civil do Distrito de Setúbal a informar ter solicitado a 
exoneração do cargo por em breve ir ocupar outro desafio da causa pública, e bem 
assim, a agradecer a colaboração prestada durante o período em que 
desempenhou tais funções. 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
agradecer os cumprimentos de despedida e retribuir a colaboração que, por sua 
vez, lhe foi concedida, manifestar o apreço pelo trabalho desenvolvido e desejar 
felicidades quer a nível profissional quer a nível pessoal.     

 
 
 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Viabilidade de construção de condomínio de 9 fogos e uma unidade comercial – 
pedido de informação prévia – parecer favorável – Alfarim – RMTP, Ld.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 – alteração ao alvará n.º 13/00 – 

Santana – Construvigo, Ld.ª 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
5. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 5/85 – 

Pedreiras, lote 2 – Maria João Roque e Octávio Roque 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
6. Legalização de construções (moradia, garagem, piscina, churrasqueira e muro) em 

AUGI – Rua Rainha Santa Isabel, lote C39 – AUGI 8 – Lagoa de Albufeira – Glória 
Santos 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
1. 9.ª alteração ao orçamento e 8.ª alteração às grandes opções do plano 2009  

Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 
 

2. Construção do JI do Pinhal do General – Quinta do Conde – abertura de 
procedimento por ajuste directo com convite a várias entidades  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
3. Saneamento da freguesia do Castelo – rede de colectores do Zambujal – 2.ª fase – 

2.ª prorrogação do prazo  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 
 
 
 
4. Construção da EB1/JI do Zambujal – entrega das propostas – prorrogação do 

prazo  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
5. Construção da EB1/JI de Sampaio – prorrogação do prazo para entrega da caução 

– despacho da Senhora Vice-Presidente de  14/08/2009 – ratificação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
6. Campo de Futebol Municipal da Maçã – colocação de relva sintética e construção 

de base e infraestruturas – plano de segurança e saúde – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
7. Empréstimo a longo prazo até ao montante de 3.265.000 € – proposta – minuta de 

contrato – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 
 
8. Empréstimo a longo prazo até ao montante de 2.200.000 € destinado a financiar 

investimentos municipais na área da educação – nomeação do júri para abertura e 
análise das propostas, elaboração do relatório relativo ao processo de consulta   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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9. Fortaleza de Santiago – auto de restituição, cedência e aceitação – minuta – 
aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

10. Integração no domínio público municipal do lanço da EN 377 entre o Km 26,960 e 
o Km 27,100 – aceitação – auto – minuta – aprovação – envio à Assembleia 
Municipal 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

11. Toponímia – atribuição de topónimo na Alfarrobeira – Sesimbra – Praceta da 
Alfarrobeira  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

12. Festa em Honra de Nossa Senhora D’el Camen – Comissão de Festas – subsídio 
eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

13. Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa Água – Paróquia da Boa Água – 
subsídio eventual  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

         
 
 
 

14. Reunião extraordinária – convocação   
          Deliberação: Por proposta do Senhor Presidente a Câmara deliberou, por 

unanimidade, realizar uma reunião extraordinária pública no dia 28 de Agosto, 
sexta-feira, pelas 09,30 horas, no Auditório da Biblioteca Municipal. 

 

 

15. Alteração das datas das reuniões ordinárias do mês de Setembro    
Deliberação: Por proposta do Senhor Presidente a Câmara deliberou, por 
unanimidade, alterar as datas das reuniões ordinárias do mês de Setembro para 
os dias 9 e 30 à mesma hora e no mesmo local. 
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INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 31 de Julho de 2009 (zona II) e de 

30 de Julho de 2009 (zona III. 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE (POR MOTIVO DE FÉRIAS 
DO PRESIDENTE) 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 10 de Agosto de 2009 (zona I); de 

05 de Agosto (zona II); de 07 de Agosto (zona III) e de 29 de Julho a 12 de Agosto 
(zona V).       

 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  
• Informação acerca da publicação no Diário da República, 2.ª série – n.º 147 de 31 de 

Julho de 2009, da Deliberação n.º 2270/2009 sobre o estabelecimento de Medidas 
Preventivas para os Espaços Agrícolas, Florestais, Agrícolas/Florestais e Turísticos 
do concelho de Sesimbra. 

• Informação técnica acerca da publicação no Diário da República, 2.ª série – n.º 147 
de 31 de Julho de 2009, do Aviso n.º 13651 sobre o inicio da elaboração do Plano de 
Pormenor da Área Central da Quinta do Conde.  

 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOURO DA HABITAÇÃO  
• Plano de amortização de divida de José Mendes Parada.  
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – OUTRAS  
• E-mail colocado na página da Internet por ocasião da ruptura de uma conduta de 

saneamento da empresa SIMARSUL, devido a uma obra particular na Avenida dos 
Náufragos, em Sesimbra, no dia 19 do corrente 

• Informação/Comunicado prestado acerca da ruptura da conduta de saneamento da 
empresa SIMARSUL, devido a uma obra particular na Avenida dos Náufragos, em 
Sesimbra, no dia 19 de Agosto.   

 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA  
• Relação dos pagamentos efectuados pelo fundo de maneio durante o segundo 

trimestre de 2009. 


