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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2009 

ORDEM DO DIA 

 
EXPEDIENTE 

 

1. Ofício do Chefe de Gabinete do Secretário de Estado do Ordenamento do Território 
e das Cidades a enviar cópia do despacho assinado a 26 de Maio de 2009, e que 
na mesma data foi enviado para publicação em Diário da República, que reconhece 
o interesse público à construção da piscina coberta, que esta Câmara e a 
Associação de Desenvolvimento da Quinta do Conde pretendem levar a efeito na 
freguesia da Quinta do Conde. 

  
 
 
2. Ofício da Secretária Técnica Coordenadora da Comissão Directiva do PORLISBOA 

a informar ter sido aprovada, por deliberação da sua Comissão Directiva de 25 de 
Setembro de 2009, a Operação LISBOA-02-2707-FEDER-000308-Protecção e 
Valorização da Margem Sul da Lagoa de Albufeira, nos termos e condições da 
decisão favorável de financiamento, que junta. 

     
 
 
3. Ofício do Comandante do Posto Territorial da Quinta do Conde a prestar os devidos 

esclarecimentos, relativamente ao ofício desta Câmara n.º 19.504, de 25 de Agosto 
de 2009, acerca  da prática de prostituição na EN 378.  

 
 
 
4. Ofício do Presidente da Comissão Administrativa Provisória da EB1 n.º 1 da Quinta 

do Conde a agradecer a esta Câmara e respectivos colaboradores todo o apoio 
prestado que permitiu o arranque do ano lectivo 2009/2010 das escolas do 
Agrupamento de Escolas da Boa Água em pleno.  

 
 
 
5. Ofício da Assembleia Municipal de Almada a enviar a informação n.º 06/IX-4.º que 

resume as deliberações aprovadas, na Sessão Plenária de Setembro realizada, nos 
passados dias 17 e 18 de Setembro. 
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 de Sesimbra.    
. Ofício da Associação de Pais dos Alunos da Escola Básica do 1.º Ciclo de 

Sesimbra a apresentar a composição dos novos órgãos, eleitos no dia 10 de 
Setembro de 2009. Deliberação Genérica 

 

6. Ofício do Director dos Transportes Sul do Tejo, SA a prestar os devidos 
esclarecimentos às questões colocadas no abaixo-assinado enviado a esta Câmara 
por um grupo de utentes da Carreira Urbana
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QUERIMENTOS ERE  PROCESSOS

1. Processo de obras n.º 54/08 – ónus de inalienabilidade parcial – Zambujal – Carlos 
Ricardo da Mata  

    Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
   

  
  
 
 
 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 
 
1. Saneamento da freguesia do Castelo – rede de colectores do Zambujal – 2.ª fase – 

3.ª situação – prorrogação do prazo 
   Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

     
 
  

   


