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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
A REALIZAR NO DIA 09 DE MAIO DE 2018 

 
 

ORDEM DO DIA 
 

 
EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na 1.ª reunião da sessão 
ordinária de Abril, levada a efeito no passado dia 20, elegido para coordenação das 
Comissões Especializadas, nos termos do n.º 1 do art.º 68.º do seu Regimento, os 
seguintes Deputados e Deputada Municipais: ■ José Manuel Lobo da Silva – 
Comissão de Planeamento, Ordenamento do Território e Ambiente (Comissão 2); ■ 
Rui João Graça Rodrigues – Comissão Sociocultural (Comissão 3); ■ Sandra 
Marília Martins Rodrigues de Carvalho – Comissão de Desenvolvimento Económico 
(Comissão 4); ■ João Carlos Guimarães Rodrigues – Comissão de Administração e 
Finanças Autárquicas (Comissão 5); ■ Paulo do Carmo de Sá Caetano – Comissão 
de Transportes, Mobilidade e Segurança (Comissão 6).  
Mais informa que, nos termos do n.º 1 do art.º 64.º do referido Regimento, a Comissão 
de Líderes dos Grupos Municipais (Comissão 1) é o órgão consultivo da 
Presidente, que a ela preside, e é constituída pelos Líderes de todos os Grupos 
Municipais e pelos Primeiro e Segundo Secretários da Mesa da Assembleia 
Municipal, sendo que estes últimos não têm direito a voto. 
(SGD 15.425/18) 
 
 

2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o documento que 
contém o seu” Regimento” aprovado, por maioria, na 1.ª reunião da sessão ordinária 
de Abril, levada a efeito no passado dia 20. 
(SGD 15.430/18) 
 
 

3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter os documentos que se 
passam a identificar, aprovados no “Período de antes da ordem do dia”, na sua 1.ª 
reunião da sessão ordinária de Abril, levada a efeito no passado dia 20: “Voto de Pesar 
pelo falecimento do Senhor Carlos Manuel de Sousa Simão – Funcionário da Junta 
de Freguesia do Castelo” e “Saudação – 25 de Abril e 1.º de Maio”. 
(SGD 15.428/18) 
 
 

4. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua 2.ª reunião da 
sessão ordinária de Abril, levada a efeito no passado dia 26, apreciado o” Inventário de 
todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação e aprovou, 
por maioria, os documentos de prestação de contas de 2017 e a aplicação dos 
resultados líquidos aprovados no exercício de 2017”. 
(SGD 15.432/18) 
 
 

5. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua 2.ª reunião 
da sessão ordinária de Abril, levada a efeito no passado dia 26, procedido à instalação 
do Conselho Municipal de Segurança, com a composição no mesmo constante. 
(SGD 15.432/18) 
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6. Email do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar, para 
conhecimento e divulgação, as respostas às perguntas por ele formuladas ao 
Governo relativas às “consequências das intempéries na Península de Setúbal, 
mais propriamente na Cova do Vapor e no Bairro do 2.º Torrão, na Trafaria, 
concelho de Almada, na Arrábida, em Setúbal e na Marginal de Sesimbra”.  
(SGD 14.780/18) 

 
 

7. Email do Grupo Parlamentar os Verdes a remeter a pergunta dirigida ao Ministério da 
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, formulada pelos Deputados José 
Luís Ferreira e Heloísa Apolónia, sobre “Parques de Armazenamento de Madeira 
Queimada nos Incêndios’2017”.  
(SGD 14.055/18) 
 
 

8. Ofício do Clube Naval de Sesimbra a dar conhecimento da lista dos novos corpos 
sociais, para o triénio 2018/2020. 
(SGD 12.620/18) 
 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 07/05 – 
alteração das moradias tipo – Maçã – Silvasimbra, SA e Francisco Patrício II, Ld.ª   
(20/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

2. Operações de loteamento – loteamento urbano – emissão de licença espacial para 
conclusão das obras – rua dos campos – Aldeia do Meco – António da Silva, Marta 
Covacich e João Covacich  
(11/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

3. AUGI 43 do Casal do Sapo – receção provisória parcial – águas residuais – 
Administração Conjunta da AUGI 43 
(SGD 6.987/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

4. Constituição de compropriedade n.º 03/18 – Fornos – Anatilde Silva, cabeça de casal da 
herança de Manuel Martelo Marques – emissão de parecer favorável  
(18/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

5. Constituição de compropriedade n.º 02/18 – Vale da Abelheira – Almoinha – António 
Fidalgo – emissão de parecer favorável  
(19/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
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6. Constituição de compropriedade n.º 01/18 – Herdade do Peru – Laboa Establissement – 
emissão de parecer favorável  
(22/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

7. Processo de obras n.º 90/09 – ónus de inalienabilidade total – Casalão – Cláudia 
Marques 
(SGD 6.219/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 

PESSOAL 

1. Processo disciplinar – decisão – Mariline Gomes    
(SGD 6.622/18 – Presidente - Recursos Humanos) 
Deliberação: 
 
 

2. Processo disciplinar – prorrogação do prazo para apresentação do relatório final – 
Henrique Rodrigues 
(SGD 7.098/18 – Presidente - Recursos Humanos) 
Deliberação:  
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1. 1.ª Revisão do Orçamento e 1.ª Revisão do Plano de Atividades e PPI’2018 – envio à 
Assembleia Municipal 
(SGD 7.321/18 - Vereador - Finanças e Património) 
Deliberação:  
 
 

2. Fornecimento de refeições em regime de confeção local e de refeições transportadas 
para os jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo da rede pública do concelho de 
Sesimbra e férias jovem’2018 – abertura de concurso público – júri – designação    
(SGD 6.881/18 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação:  
 
 

3. Ampliação da Escola Básica n.º 2 da Quinta do Conde – abertura de concurso limitado, 
com prévia qualificação 
(SGD 7.293/18 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 

4. Redes pedonais e cicláveis – EN 379 Maçã/Santana – adjudicação  
(SGD 7.267/18 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 

5. Construção de canil, gatil e posto veterinário municipal – relatório preliminar de análise e 
avaliação das propostas – não adjudicação 
(SGD 7.270/18 - Presidente) 
Deliberação: 
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6. Cineteatro Municipal João Mota – elaboração do regulamento – início do procedimento  
(SGD 7.099/18 - Vice-Presidente - Cultura)   
Deliberação:  
 
 

7. Construção de canil, gatil e posto veterinário municipal – Centros de recolha de animais 
de companhia municipal de Sesimbra (CRO) – candidatura – submissão ao programa de 
concessão de incentivos financeiros para a construção e a modernização de recolha 
oficial de animais de companhia – aprovação 
(SGD 7.228/18 - Presidente) 
Deliberação: 
 
 

8. Reconversão do mercado local na moagem de Sampaio, ao anúncio n.º 002/gal 
ADREPES RURAL, no âmbito do PDR 2020 – candidatura – submissão – ratificação 
(Presidente) 
(SGD 7.162/18 - Presidente) 
Deliberação: 
 
 

9. Projeto “Verão no Museu” – museu marítimo de Sesimbra – fortaleza de Santiago – 
Verão’2018 – atividades de caráter educativo – participantes – subsídios e encargos – 
aprovação  
(SGD 6.129/18 - Vice-Presidente - Cultura) 
Deliberação:  
 
 

10. Projeto “Bibliotecas de Praia e de Jardim” – Verão’2018 – aprovação  
(SGD 6.949/18 - Vice-Presidente - Cultura) 
Deliberação:  
 
 

11. Campeonato nacional de fotografia subaquática – celebração de protocolo entre o 
Município de Sesimbra e a Federação Portguesa de Atividades Subaquáticas – minuta – 
apoios logistico e financeiro – aprovação 
(SGD 5.471/18 - Presidente - Comunicação e Informação) 
Deliberação:  
 
 

12. Serviços Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Sesimbra – despesas de educação 
– subsídio eventual 
(SGD 7.240/18 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 

13. Agrupamento de Escolas Navegador Rodrigues Soromenho – sessão distrital do 
parlamento nacional de jovens – almoços – subsídio eventual     
(SGD 4.5.02/18 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação: 
 
 

14. Grupo Desportivo de Alfarim – pintura do pavilhão gimnodesportivo – regulamento 
municipal de apoio financeiro ao associativismo desportivo – subsídio eventual 
(SGD 5.577/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
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15. Associação Dojo Ko Tora Nin – taikai internacional de Sesimbra’2018 – aquisição de t-
shirts – regulamento municipal de apoio financeiro ao associativismo desportivo – 
subsídio eventual 
(SGD 4.079/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 

16. Educação pré-escolar e alunos do 1.º ciclo do ensino básico – Escolas básicas 
integradas da Quinta do Conde e da Boa Água – fornecimento de refeições – protocolo 
celebrado entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a DGEstE – reunião de 
6.Julho.20147 – aditamento 
(SGD 5.001/18 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação:  
 
 

17. Transportes escolares – alunos que frequentam estabelecimentos de ensino fora da área 
do município – aquisição direta – comparticipação mensal – atualização de tarifários – 
retificação da deliberação de 21.Fevereiro.2018  
(SGD 6.052/18 - Vice-Presidente - Educação)) 
Deliberação:  
 
 

18. Concessão de utilização e exploração da cafetaria no Edifício da Biblioteca e Cineteatro 
Municipal João Mota, celebrado com Inês Pila Correia Castelo – revogação do contrato e 
libertação da caução 

      (SGD 7.275/18 - Vereador - Finanças e Património) 
Deliberação:  
 
 

 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 12 a 27 de Abril de 2018 (zona 2). 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 17 e 18 de Abril de 2018. 

 
 

INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 
• Do Gabinete de Apoio à Presidência dando conta do teor da declaração que vai ser 

emitida pelo Presidente desta Câmara Municipal na qual considera de grande 
importância a instalação da central solar, na freguesia do Castelo, neste Concelho, 
pretendida pela Sociedade Comercial Vertente Planetária Unip. Ld.ª. (SGD 15.481/18) 

 
 

INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – OUTRAS – PELOURO DO ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO E URBANISMO  
• Do Projeto Municipal AUGI a remeter cópia da ata n.º 31 da reunião da Comissão de 

Administração Conjunta da AUGI 40-A das Courelas da Brava, realizada no dia 24 de 
Março de 2018, acompanhada da documentação respeitante à Ordem de Trabalhos. 
(SGD 11.824/18) 

• Do Projeto Municipal AUGI a remeter cópia da ata avulsa da Comissão de 
Administração Conjunta da AUGI 22 da Lagoa de Albufeira, realizada no dia 07 de 
Abril de 2018, na qual foi aprovado o projeto de acordo de divisão de coisa comum e 
a sua publicação no jornal Diário de Notícias, de 18 de Abril de 2018. (SGD 14.116/18) 

 
 
 
 


