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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
A REALIZAR NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018 

 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 

 
EXPEDIENTE 

1. Ofício do Tribunal de Contas a informar ter concedido o “Visto” ao contrato de 
empréstimo deste Município junto da Caixa Geral de Depósitos. SA, no montante 
um milhão e duzentos mil euros.  
(SGD 2.547/18) 

 
 

2. E-mail do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar o teor da 
resposta à pergunta por si endereçada ao Ministério da Saúde a respeito da 
“carência de profissionais no centro de desenvolvimento da criança no hospital 
Garcia de Orta”.  
(SGD 29.218/18) 
 
 

3. E-mail do Grupo Parlamentar Os Verdes a enviar o teor da resposta do Ministério do 
Planeamento e das Infraestruturas à pergunta, formulada pelos Deputados Heloísa 
Apolónia e José Luís Ferreira, sobre o “serviço de transporte ferroviário de 
passageiros na linha do Sado” 
(SGD 29.217/18) 
 
 

4. E-mail também do Grupo Parlamentar Os Verdes a enviar o teor do Projeto de Lei n.º 
961/XIII/3.ª que “determina a não repercussão sobre os utentes das taxas 
municipais de direitos de passagem e de ocupação de subsolo”, apresentado na 
Assembleia da República, pelos Deputados Heloísa Apolónia e José Luís Ferreira. 
(SGD 28.662/18) 
 
 

5. E-mail ainda do Grupo Parlamentar Os Verdes a enviar o teor do Projeto de Resolução 
que recomenda ao Governo a “recuperação da profissão de guarda-rios, com o 
número adequado de recursos humanos necessários à preservação e fiscalização 
dos recursos hídricos”, apresentado na Assembleia da República, pelos Deputados 
Heloísa Apolónia e José Luís Ferreira. 
(SGD 28.663/18) 
 
 

6. E-mail do Grupo Parlamentar Os Verdes a enviar o teor do Projeto de Lei n.º 
958/XIII/3.ª que “visa o reforço da resistência sísmica dos edifícios”, apresentado na 
Assembleia da República, pelos Deputados Heloísa Apolónia e José Luís Ferreira. 
(SGD 28.665/18) 
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REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Obras Novas – alteração em edifício destinado à instalação de estabelecimento hoteleiro 
– arquitetura – Serra da Azoia – Duarte Pedro Soares  
(SGD 35/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

2. Obras Novas – construção de edifício de habitação e comércio/serviços – licenciamento – 
Avenida Padre António de Almeida – Santana – Onda Requinte, Ld.ª  
(SGD 12.574/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

3. Operações de Loteamento – loteamento urbano – autorização de licenciamento – Lagoa 
de Albufeira – José Carlos Trindade  
(31/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

4. Operações de Loteamento – loteamento urbano – autorização de licenciamento – Venda 
Nova – Sónia Cristina Costa Martins procuradora de Sistemas McDonald’s Portugal, Ld.ª 
(32/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

5. Operações de Loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 10/94 – lotes 1 
e 2 – Alfarim – Luís Miguel dos Santos e Manuel José dos Santos   
(33/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

6. Operações de Loteamento – loteamento urbano – obras de urbanização não realizadas – 
resolução – reunião de 18.Julho.2018 – Maçã – Refundos, SA/Maxirent 
(   /18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

7. AUGI 23 da Lagoa de Albufeira – receção provisória – rede viária, sinalização, água, 
águas residuais, eletricidade, ITUR, arranjos exteriores, RSU e toponímia – Comissão de 
Administração da AUGI 23  
(   /18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

8. Constituição de Compropriedade n.º 05/18 – Rua das Amendoeiras – Pedreiras – 
Hermano Cachão – emissão de parecer favorável  
(36/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

9. Constituição de Compropriedade n.º 04/18 – Cotovia – Tripema, Ld.ª – emissão de 
parecer favorável  
(37/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
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PESSOAL 

1. Abertura de procedimentos concursais 2018 – autorização 
(SGD 12.851/18) - Vice-Presidente - Recursos Humanos) 
Deliberação:  

 
 

2. Reserva de Recrutamento – assistentes operacionais – cabouqueiros e varejador 
(SGD 12.497/18) - Presidente - Recursos Humanos) 
Deliberação:  
 
 

3. Reserva de Recrutamento – assistentes operacionais – jardineiros  
(SGD 12.359/18) - Presidente - Recursos Humanos) 
Deliberação:  
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1. Ampliação da Escola Básica N.º 2 da Quinta do Conde – relatório final e análise das 
candidaturas – aprovação  
(SGD 12.967/18 - Vice-Presidente) 
Deliberação: 
 
 

2. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do concelho 
de Sesimbra – lote poente 2.ª fase – sistema Fetais/Fornos – auto de vistoria (defeitos 
em período de garantia) – aprovação  
(SGD  /18 - Vice-Presidente) 
Deliberação:  

 
 

3. Saneamento da Bacia de Sesimbra – execução das redes de drenagem do concelho de 
Sesimbra – Avenida dos Combatentes e Rua General Humberto Delgado – receção 
provisória parcial – 2.ª fase – aprovação   
(SGD  /18 - Vice-Presidente) 
Deliberação:  
 
 

4. Aquisição do lote 2735 com a área de 330 m2 sito na Rua Vasco da Gama, Conde 3, 
destinado a zona verde para integração no domínio privado municipal – António João  
(SGD 12.491/18 - Vereador - Finanças e Património) 
Deliberação:  
 
 

5. Aquisição dos lotes 1214 e 1219 com a área de 300 m2 cada sitos na Boa Água 1, 
destinados a zona verde para integração no domínio privado municipal – Manuel Duarte  
(SGD 12.809/18 - Vereador - Finanças e Património) 
Deliberação:  
 
 

6. Edifício 2 na Almoinha – corpo E, 2.º dt.º, fração AK – Ilidio Filipe Lino Pires e Nélida 
Leão Andrade Fortes Pires – ação judicial – Banco BPI, SA – exercício do direito de 
preferência 
(SGD   /18 - Vereador - Finanças e Património) 
Deliberação:  
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7. Cineteatro Municipal João Mota – normas regulamentares de bilheteira – alteração de 
parte da deliberação de 15.Dezembro.2010 no que respeita ao n.º 6 do art.º 22.º   
(SGD 12.271/18 - Vice-Presidente - Cultura) 
Deliberação:  
 
 

8. Mercado Municipal da Quinta do Conde – loja n.º 11 destinada a bazar – Maria Luísa 
Carmo de Sousa Monteiro – adjudicação definitiva 
(SGD 12.480 - Presidente - Economia e Desenvolvimento Local) 
Deliberação:  
 
 

9. Mercado Municipal da Quinta do Conde – banca n.º 8 destinada a produtos 
hortofruticolas – Tomé Alexandre de Sousa – adjudicação definitiva 
(SGD 12.479/18 - Presidente - Economia e Desenvolvimento Local) 
Deliberação:  
 
 

10. Plano Anual de Transportes Escolares – previsão – ano letivo 2018/2019 – aprovação  
(SGD   /18 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação:  
 
 

11. Dinamização das atividades de animação e de apoio à familia (prologamento de horário) 
nos estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública do concelho – celebração 
de protocolo entre o Município de Sesimbra e o Agrupamento de Escolas Navegador 
Rodrigues Soromenho, o Agrupamento de Escolas de Sampaio e a Associação Casa do 
Povo de Sesimbra  
(SGD 11.680/18 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação:  
 
 

12. Dinamização das atividades de animação e de apoio à familia (prologamento de horário) 
nos estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública do concelho – celebração 
de protocolo entre o Município de Sesimbra e o Agrupamento de Escolas Navegador 
Rodrigues Soromenho, o Agrupamento de Escolas de Sampaio e a Associação Externato 
Santa Joana   
(SGD 11.684/18 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação:  
 
 

13. Dinamização das atividades de animação e de apoio à familia (prologamento de horário) 
nos estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública do concelho – celebração 
de protocolo entre o Município de Sesimbra e o Agrupamento de Escolas da Boa Água, o 
Agrupamento de Escolas Michel Giacometti, o Agrupamento de Escolas da Quinta do 
Conde e a Liga dos Amigos da Quinta do Conde  
(SGD 11.686/18 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação:  
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14. Dinamização das atividades de animação e de apoio à familia (prologamento de horário) 
nos estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública do concelho – celebração 
de protocolo entre o Município de Sesimbra e o Agrupamento de Escolas da Boa Água, o 
Agrupamento de Escolas Michel Giacometti, o Agrupamento de Escolas da Quinta do 
Conde e o Centro Comunitário da Quinta do Conde  
(SGD 11.687/18 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação:  
 
 

15. Agrupamentos de Escolas de Sampaio, Navegador Rodrigues Soromenho, Boa Água, 
Michel Giacometti e o Colégio Educa a Brincar, Centro Comunitário da Quinta do Conde 
e ATL Caso Notável – 14.ª mostra de teatro escolar – elaboração de peças e adereços – 
subsídio eventual 
(SGD 6.916/18 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação:  
 
 

16. Agrupamento de Escolas Michel Giacometti – auxílios económicos 1.º ciclo – visitas de 
estudo – ano letivo 2017/2018 – subsídio eventual 
(SGD 11.363/18 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação:  
 
 

17. Agrupamento de Escolas Michel Giacometti – projeto matematik – subsídio eventual 
(SGD 4.584/18 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação:  
 
 

18. Associação Meco-Nativos e Amigos – aquisição de calções – subsídio eventual 
(SGD 11.463/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 

19. União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde – aquisição de equipamento 
desportivo para modalidade de futsal – subsídio eventual 
(SGD 11.959/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 

20. Grupo Desportivo de Alfarim – aquisição de equipamento destinado a fisioterapia – 
subsídio eventual 
(SGD 12.561/18 - Vice-Presidente - Ação Social) 
Deliberação:  
 
 

21. Grupo Recreativo Escola de Samba Bota no Rego – MEGASAMBA’2018 – encontro de 
baterias – subsídio eventual 
(SGD 12.440/18 - Vice-Presidente - Cultura) 
Deliberação:  
 
 

22. Centro Social e Recreativo A Voz do Alentejo – execução de obras na sala de reuniões e 
aquisição de mobiliário – subsídio eventual 
(SGD 9.211/18 - Vice-Presidente - Cultura) 
Deliberação:  
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23. Grupo Folclórico e Humanitário do Concelho de Sesimbra – festival de folclore de 
Sesimbra – transporte de intercâmbio e alimentação – subsídio eventual 
(SGD 9.080/18 - Vice-Presidente - Cultura) 
Deliberação:  
 
 

24. Grupo Desportivo de Alfarim – contratação de técnico – modalidade de futebol – 
regulamento municipal de apoio financeiro ao associativismo desportivo – subsídio 
mensal 
(SGD 11.617/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 

25. Atribuição de Distinções e Condecorações Municipais – atleta Catarina Cidade do Carmo 
– Vice-Campeã Nacional Universitária nos 3000 metros de obstáculos – Medalhão da Vila 
de Sesimbra 
(SGD 12.278/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 
 

INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS – PELOUROS DE AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE, ECONOMIA LOCAL E TURISMO 
• Do Gabinete Municipal de Ambiente e Sustentabilidade a enviar o Relatório de Projeto 
“Eco Escolas – 2017/2018”, no âmbito da Educação Ambiental. (SGD 10.951/18). 
• Do Gabinete de Apoio às Pescas, Ruralidade e Empresário a enviar o Relatório de 

projeto da “V Edição – A Quinta na Moagem’2018”, que decorreu nos dias 19 e 20 de 
Maio. (SGD 11.251/18) 

• Do Gabinete de Comércio Local a informar que no procedimento de hasta pública 
realizado no dia 23 de Julho, destinada às bancas 8, 17 e 18, destinadas à venda de 
produtos hortofrutícolas, do Mercado Municipal da Quinta do Conde, concorreu um 
só candidato, Senhor Tomé Alexandre de Sousa, que optou por ficar com a banca n.º 
8, ficando, por isso, os outros dois procedimento, deserto. (SGD 12.404/18) 

• Do Gabinete de Comércio Local a informar que o procedimento de hasta pública 
realizado no dia 23 de Julho, destinada às lojas 1, 2, 7 e 8, do Mercado Municipal da 
Quinta do Conde, ficou deserto. (SGD 12.405/18) 

• Do Gabinete do Turismo a remeter o resultado das análises das águas das praias das 
Bicas, Lagoa de Albufeira, Lagoa de Albufeira-Mar e Moinho de Baixo-Meco, 
realizadas no dia 04 de Julho, pela Administração da Região Hidrográfica-Tejo, cuja 
qualidade da água balnear foi classificada como excelente. 
Mais remete o resultado das análises das águas das praias do Ouro e da Califórnia, 
realizadas no dia 09 de Julho, pela Administração da Região Hidrográfica-Alentejo, cuja 
qualidade da água balnear foi classificada como excelente.  
(SGD 11.673/18) 

• Da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o teor do e-mail enviado pelo Senhor 
Presidente da Direção do Conselho de Administração da Cercizimbra no agradece aquele 
Órgão Autárquico o apoio prestado no que se refere à conclusão da obra do Centro 
de Atividades Ocupacionais e Lar Residencial, na freguesia da Quinta do Conde. 
(SGD 28.688/18) 
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INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 10 a 31 de Julho de 2018. 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 13 e 26 de Julho de 2018. 
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOURO DA CULTURA E BIBLIOTECAS  
• E-mail Serviço Nacional de Saúde a informar, na sequência do pedido efetuado por 

esta Câmara Municipal de reforço dos Serviços de Atendimento Complementar na 
Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados – Sesimbra, devido à realização do 
evento MEGASAMBA e do Desfile de Carnaval de Verão, sobretudo no período 
noturno, nos dias 26, 27, 28 e 29 de Julho, que não é possível de garantir, atendendo 
à escassez de recursos humanos. 
Mais informa que, atendendo ao Plano de Contingência Saúde Sazonal-Módulo Verão, 
até 31 de Agosto, inclusive, o referido atendimento funcionará entre as 11,00 horas e 
as 21,00 horas, nos dias úteis e aos fins-de-semana/feriados. (SGD 27.504/18) 

• Da Divisão de Cultura e Biblioteca a enviar o Relatório de Projeto “Maletas da 
Sustentabilidade”, resultante da candidatura ao programa “Apoiar uma nova cultura 
ambiental”, do Fundo Ambiental, que decorreu durante o ano letivo de 2017/2018, 
nos Municípios de Sesimbra, Setúbal e Palmela. (SGD 12.583/18) 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE FINANÇAS E 
PATRIMÓNIO 

 Da Unidade de Contabilidade a enviar a 13.ª alteração ao Orçamento e a 11.ª alteração 
às GOP’s’2018, documentos aprovados pelo respetivo Vereador  
(SGD 12.74/18) 

 Da Unidade de Contabilidade a enviar a 14.ª alteração ao Orçamento e a 12.ª alteração 
às GOP’s’2018, documentos aprovados pelo respetivo Vereador  
(SGD 12.336/18) 

 Da Unidade de Contabilidade a enviar a 15.ª alteração ao Orçamento e a 13.ª alteração 
às GOP’s’2018, documentos aprovados pelo respetivo Vereador  
(SGD 12.493/18) 

 
 

 


