
06.06.2018 

 
 

 1 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018 

 
Antes da Ordem do Dia a Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta da 
Vice-Presidente Senhora Dr.ª Felícia Maria Cavaleiro da Costa, por se encontrar de 
férias.  

 
 

ORDEM DO DIA 
 
 

EXPEDIENTE 

A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondência: 

1. E-mail da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde enviar o teor dos documentos 
aprovados, na sua sessão ordinária, realizada no dia 6 de Abril de 2018, que se 
descriminam: • Moção sobre a construção da Escola Secundária da Quinta do 
Conde, aprovada por unanimidade; • Saudação ao 44.º Aniversário da Revolução de 
Abril e 1.º de Maio, aprovada por unanimidade; • Saudação ao Dia Internacional da 
Mulher, aprovada por maioria; • Saudação pelo 16.º aniversário da LAQC, aprovada 
por unanimidade; Recomendação “Construção de um wc público”, aprovada por 
unanimidade e a • Recomendação “Desfibrilhação Automática Externa e a Vida 
Humana”, aprovada por unanimidade.  
(SGD 18.682/18) 
 
 

2. E-mail do Grupo Parlamentar “Os Verdes” a enviar o teor da pergunta dirigida ao 
Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, pelos deputados Heloísa Apolónia e 
José Luís Ferreira, sobre o serviço de transporte ferroviário de passageiros na Linha 
do Sado.  
(SGD 18.188/18) 
 
 

3. E-mail do Grupo Parlamentar “Os Verdes” a informar que agendaram a discussão do seu 
Projeto de Lei n.º 568/XIII/2.ª ASISTÊNCIA A BANHISTAS, para a sessão plenária da 
Assembleia da República, do dia 6 de Junho de 2018, cujo teor enviam cópia. 
(SGD 20.006/18) 
 
 

4. E-mail do Grupo “Ciências das Religiões Universidade Lusófona” a solicitar a divulgação 
do seu texto com a epígrafe “APELO ÀS EMISSORAS TELEVISIVAS”. 
(SGD 18.188/18) 
 
 
 
Deu-se conta, depois, de mais o seguinte: 
 

5. E-mail do Grupo Desportivo e Cultural do Conde 2 a enviar o relatório de atividades 
respeitante ao ano 2017, as contas, balanço e demonstração de resultados’2017, 
bem como, a lista dos novos órgãos sociais, para o biénio 2017/2019. 
(SGD 15.555/18) 
Deliberação genérica. 
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6. E-mail do Grupo Folclórico e Humanitário do Concelho de Sesimbra a enviar a lista dos 
novos corpos sociais, para o triénio 2018/2021. 
(SGD 15.667/18) 
Deliberação genérica. 
 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

Foi apreciado o seguinte: 

1. Quinta do Conde – pagamento dos encargos de urbanização em prestações – lote 1876 
– Conde 1 – aceitação – Jorge Sécio e Isabel Sécio 
(8.491/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

PESSOAL 

1. Processo disciplinar – sanção – aplicação – Henrique Rodrigues  
(SGD 8.219/18 - Presidente – Administração Geral) 
Deliberação: Aprovado, por escrutínio secreto e por unanimidade. 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1. Nova conduta distribuidora do setor de Azoia – abertura de concurso público – júri – 
nomeação 
(SGD 9.087/18 - Presidente) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
2. Piscina de Sesimbra – preços’2018 – aprovação   

(SGD 7.742/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

3. Associação SocioCultural e de Capoeira Bem-Estar – modalidades de capoeira e ji-jitsu – 
contratação de técnicos – regulamento municipal de apoio financeiro ao associativismo 
desportivo – subsídio mensal 
(SGD 7.619/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 

4. Sociedade Musical Sesimbrense – aquisição de estantes – subsídio eventual   
(SGD 7.587/18 - Presidente - Desporto)   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 

5. Associação de Pais da EB 1 de Alfarim – frequência de atl – alunos carenciados – 
subsídio eventual 
(SGD 8.391/18 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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INFORMAÇÕES DECISÕES DO PRESIDENTE, POR MOTIVO DE FÉRIAS DO 
VEREADOR DO PELOURO DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO 
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 
• Da Unidade de Contabilidade a enviar a 7.ª alteração ao Orçamento e a 6.ª alteração às 

GOP’s’2018, documentos aprovados pelo Senhor Presidente. (SGD 8.983/18) 
 
 

INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 
• Do Gabinete de Municipal de Juventude a enviar o relatório do projeto “15 Dias na 

Pausa”, realizado entre 23 de Março e 06 de Abril de 2018. (SGD 6.442/18) 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE 
A Câmara tomou conhecimento dos: 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 17 e 23 de Maio de 2018 (zona 5 e 

3). 
 
 

INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOURO DAS BIBLIOTECAS 
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 
• Da Divisão de Cultura e Bibliotecas a enviar o relatório geral do projeto “VI Noite 

Mistério”, realizada nos dias 08 e 15 de Abril de 2018. (SGD 7.740/18) 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE FINANÇAS E 
PATRIMÓNIO 
A Câmara tomou conhecimento do seguinte: 
• Da Unidade de Contabilidade a enviar a 8.ª alteração ao Orçamento’2018, aprovada pelo 

Vereador do Pelouro. (SGD 9.090/18) 
 
 
 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO  
 
● Interveio a Senhora D. Maria Helena Cardoso, para solicitar a intervenção do Senhor 

Presidente, relativamente a uma obra a realizar na sua habitação, sita na Vila de Sesimbra, 
na Rua da Paz, n.º 32, titulada pelo processo n.º 37/17. 

  A Senhora D. Maria Helena Cardoso referiu que a obra que deseja levar a efeito consiste 
num acerto de uma parede do sótão, tendo a vizinhança vindo a levantar dificuldades, que 
justificariam que o pedido não tenha sido ainda deferido. 

  Tendo em conta o atrás exposto, solicitou ao Senhor Presidente que, junto da Senhora 
Vice-Presidente, detentora do Pelouro de Ordenamento do Território e Urbanismo, 
providencie uma reunião com os técnicos camarários com vista a uma análise do seu 
processo.    

 
 
  No que toca à intervenção da Senhora D. Maria Helena Cardoso, o Senhor Presidente 

esclareceu que, logo que a Senhora Vice-Presidente regressasse de férias, o assunto ser-
lhe-ia transmitido e que, com toda a certeza todas as dúvidas seriam esclarecidas.  


