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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
A REALIZAR NO DIA 23 DE MAIO DE 2018 

 
 

ORDEM DO DIA 
 

 
EXPEDIENTE 

 
1. Email do Grupo Parlamentar os Verdes a enviar o teor do Projeto de Lei n.º 852/III/3.ª – 

revoga a Lei n.º 31/21012, de 14 de Agosto – Revisão do regime Jurídico do 
Arrendamento Urbano, apresentado pelos deputados José Luís Ferreira e Heloísa 
Apolónia.  
(SGD 17.108/18) 
 
 

2. Email da Tripa Associação a enviar a lista dos novos órgãos sociais, para o triénio 
2018/2021. 
(SGD 16.883/18) 
 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. AUGI 47 da Lagoa de Albufeira – receção provisória parcial – ITUR, RSU e Toponímia – 
Comissão de Administração Conjunta da AUGI 47  
(SGD          /18 – Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 

PESSOAL 

1. Reserva de recrutamento – contratação de assistentes operacionais (coveiros) 
(SGD 8.155/18 - Presidente - Recursos Humanos) 
Deliberação:  

 
 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1. Saneamento da Freguesia do Castelo – fecho do subsistema SAR Lagoa/Meco – sistema 
Zambujal sul/poente – plano de segurança e saúde – aprovação – ratificação (Presidente) 
(SGD 7.729/18 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 

2. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do concelho 
de Sesimbra – lote nascente 1.ª fase – zona C Cotovia/Faúlha, zona D Pedreiras/Maçã, 
zona E Sampaio/Maçã, zona F Quintola da Maçã – auto de vistoria (defeitos em período 
de garantia corrigidos) 
(SGD          /18 - Presidente) 
Deliberação:  
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3. Aquisição de comunicações fixas e móveis de voz para a Câmara Municipal de Sesimbra 
– programa de procedimento – anexo III – retificação 
(SGD 8.205/18 - Vereador - Obras Municipais) 
Deliberação:  
 
 

4. Aquisição de comunicações fixas e móveis de voz para a Câmara Municipal de Sesimbra 
– eliminação do ponto 14 do programa de concurso – preço anormalmente baixo –  
prorrogação do prazo para apresentação de propostas – retificação – ratificação 
(Presidente) 
(SGD 8.192/18 - Vereador - Obras Municipais) 
Deliberação:  
 
 

5. Contratação de empréstimo a longo prazo até ao montante 1 milhão e duzentos mil euros 
a financiar a aquisição de equipamento circulante – minuta – aprovação   
(SGD          /18 - Vereador - Finanças e Património) 
Deliberação: 
 
 

6. Complexo funerário e forno crematório do cemitério da Quinta do Conde – tabela de 
preços – atualização 
 (SGD 16.346/18 - Vereador - Finanças e Património) 
Deliberação: 
 
 

7. Programa da Orla Costeira Alcobaça/Cabo Espichel (POCACE) – conclusão dos 
trabalhos – envio de pronúncia – ratificação (Presidente)  
(SGD 8.077/18 - Presidente)   
Deliberação:  
 
 

8. Administração de bens imóveis do domínio privado – procedimento de atribuição do 
direito de exploração de estabelecimentos inseridos em equipamentos municipais – 
aprovação 
(SGD          /18 - Vereador - Finanças e Património) 
Deliberação:  
 
 

9. Habitação municipal em Sesimbra – resolução do contrato de arrendamento relativo ao 
fogo sito na Rua da Cruz, n.º 20 – 2.º dt.º – José Salter 
(SGD 7.858/18 - Vice-Presidente - Habitação) 
Deliberação:  
 
 

10. Aquisição dos lotes 1276 e 1277 sitos na Rua Padre Américo, Boa Água, Quinta do 
Conde, destinados a equipamento – contrato de compra e venda a celebrar entre o 
Município e Maria Helena Silva e Deolinda Rodrigues (herdeiras de João da Silva Leal 
Pinto)  
 (SGD 8.042/18  Vereador - Finanças e Património) 
Deliberação:  
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11. Reconhecimento de área de domínio público, que ocupa parcialmente e atravessa o 
prédio sito em Torrões descrito na CRP sob o n.º 9761, artigo 366, da secção J – 
Domingos Coelho  
(SGD 7.939/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação: 
 
 

12. Reconhecimento da natureza pública do caminho sito em Zambujal de Baixo que ocupa 
parcialmente e atravessa o prédio descrito na CRP sob o n.º 14112, artigo 326, da 
secção U – Manuel Campos  
(SGD 7.962/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação: 
 
 

13. Reconhecimento da natureza pública do caminho pedestre que liga a Vila de Sesimbra 
ao Castelo através da Porta do Sol – retificação de parte da deliberação de 16.Abril.2014  
(SGD 7.799/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação: 
 
 

14. Projeto de formação modular certificado pelo POR Lisboa 2020 – celebração de protocolo 
de colaboração entre o Município e a AMBIGLOBAL, Ld.ª – minuta – aprovação  
(SGD 7.865/18 - Vice-Presidente - Ação Social) 
Deliberação:  
 
 
 

15. Conselho municipal de educação de Sesimbra – proposta de procedimento (provisório) a 
adotar no processo de eleição dos representantes do pessoal docente – informação e 
publicação do ato eleitoral – fixação da data – mandato 2017/2021 
(SGD          /18 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação:  
 
 
 

16. Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sesimbra – equipas de 
combate a incêndios (ECIN) – fornecimento de almoços no refeitório municipal – 
autorização 

      (SGD 7.955/18 - Presidente - Recursos Humanos) 
Deliberação: 
 
 
 

17. Projeto “Turismo de Verão’2018” – promoção e dinamização dos postos de turismo 
sazonais do Cabo Espichel e do Moinho de Baixo, por jovens – subsídios 
(SGD 7.849/18 - Presidente - Turismo) 
Deliberação:  
 
 

18. Projeto “Arte Xávega’2018” – armador Joaquim Paulo dos Santos – realização de ações – 
subsídio eventual  
(SGD 8.023/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação: 
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19. 14,ª Edição da Assembleia Municipal de Jovens – Direitos e Deveres pela Igualdade na 
Deficiência – AMJ projeto comum – entrega das verbas à CERCIZIMBRA para a 
conclusão da obra do centro de atividades ocupacionais e lar residencial na Quinta do 
Conde – subsídio eventual  
(SGD           /18 – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

20. Grupo Desportivo União da Azoia – Festas em Honra de Nossa Senhora da 
Penitência’2018 – subsídio eventual  
(SGD 7.325/18 - Vice-Presidente – Cultura) 
Deliberação:  
 
 
 

21. Associação do Yoga Ashrama de Sesimbra – participação nas comemorações do dia 25 
de Abril – subsídio eventual 

      (SGD 7.221/18 - Vice-Presidente - Cultura) 
Deliberação:  
 
 
 

22. GRES Bota no Rego – Bota Big Band – participação nas comemorações do dia 25 de 
Abril – subsídio eventual 

      (SGD 7.223/18 - Vice-Presidente - Cultura) 
Deliberação:  
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE, POR MOTIVO DE AUSÊNCIA DA VICE-
PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 08 e 15 de Maio de 2018 (zona 1), 

de 09 e 11 de Maio de 2018 (zona 2) e de 10, 11 e 12 de Maio de 2018 (zona 3 e 5).      
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 11 de Maio de 2018.      

 
 

INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 
• Do Gabinete de Turismo, Economia Local e Pescas/Economia Local a dar conta da ata do 

ato público de atribuição de locais aos feirantes e divertimentos da Feira Festa da 
Quinta do Conde’18. (SGD 7.686/18)      

 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 20, 21, 23 e 24 de Abril de 2018 e de 

07, 14 e 15 de Maio de 2018, de 23 de Abril e 14 e 15 de Maio de 2018 (zona 1) e de 14 
e 15 de Maio de 2018 (zona 2). 

 
 

INFORMAÇÕES DO VEREADOR – PELOURO DAS FINANÇAS E PATRIMÓNIO 
• Da Unidade de Contabilidade a enviar a relação das despesas efetuadas pelos diversos 

com o fundo de maneio, durante o mês de Abril. (SGD    /18) 
• Da Unidade de Contabilidade a enviar a 6.ª alteração ao Orçamento e 5.ª alteração às 

GOP’s’18, aprovada pelo respetivo Vereador. (SGD    /18) 
 


