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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
A REALIZAR NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018 

 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Câmara Municipal de Cascais a agradecer todo o apoio prestado por esta 
Câmara Municipal por ocasião do incêndio de grandes proporções que deflagrou 
na Serra de Sintra e progrediu até ao Parque Natural de Cascais, nos dias 06 e 07 
de Outubro de 2018. 
(SGD 41.365/18) 

 
 

2. Ofício da DOCAPESCA Portos e Lotas, SA a agradecer todo o apoio prestado por 
esta Câmara Municipal na “Campanha de Promoção do Carapau”, através da 
disponibilização de estruturas de publicidade exterior.  
(SGD 39.279/18) 

 
 

3. Email do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar o teor do 
“Projeto de Lei n.º 156/XII/4.ª que aprova o Orçamento do Estado para 2019 – 
proposta de alteração (finanças locais: aquisição de bens objeto de contrato de 
locação; pagamento das autarquias locais, serviços municipalizados e empresas 
locais ao Serviço Nacional de Saúde; imposto municipal sobre imóveis e não 
atualização da contribuição para o audiovisual”, por si apresentado na Assembleia 
da República, no dia 13 de Outubro de 2018.  
(SGD 44.877/18) 

 
 

4. Ofício do Clube Português de Caravanismo a enviar a “lista dos novos órgãos sociais 
eleitos para o triénio 2019-2021”. 
(SGD 41.966/18) 

 
 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Viabilidade de construção de hotel de 3* – pedido de informação prévia – informação 
favorável condicionada – Quinta de S. Cirilo e Quinta de S. Caetano – Maçã – Chapman 
Ventures, Ld.ª 
(       /18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

2. Viabilidade de construção de 2 moradias unifamiliares – pedido de informação prévia – 
informação favorável – Fonte Esquerda – Gonçalo Neto 
(52/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
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3. Obras novas – construção de condomínio de 3 moradias – licenciamento – Fetais – 
Creat Advisers, Ld.ª  
(      /18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  

 
 

4. Obras novas – construção de superfície comercial – obras de urbanização em área não 
abrangida por operação de loteamento – áreas de cedência para o domínio público – 
alteração de parte da deliberação de 08.Março.2017 – Avenida Sérgio Vieira de Melo – 
Santana – Alcapredial, SA  
(      /18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  

 
 

5. Obras novas – construção de superfície comercial – obras de urbanização em área não 
abrangida por operação de loteamento – receção provisória – Avenida Sérgio Vieira de 
Melo – Santana – Alcapredial, SA  
(      /18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  

 
 

6. Destaque – Palames – Bernard Grangé   
(50/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

7. Destaque – retificação de parte da deliberação de 18.Abril.2018 – área total do prédio – 
Alto do Marquês – Massapés – Alfredo de Almeida  
(  /18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 

 
8. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 10/86 – lote 6 –  

Maçã – Afonso Gaboleiro e Luísa Gaboleiro 
(56 /18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

9. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 04/92 – lote 14 
– Pedreiras – Dimensões em Harmonia, Ld.ª 
(   /18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

10. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 05/04 – lotes 1, 
7 e 8 – retificação da deliberação de 18.Julho.2018 – Casalão de Santana – Dr. João 
Fonseca Augusto procurador de Fábio Invernizzi 
(55/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

11. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 07/05 – lotes 
37 a 43 – Maçã – Cascaderoad, Ld.ª, Tolca, SA e PQMS, Ld.ª 
(54/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
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12. Legalização de 2 armazéns de apoio à atividade agrícola – Quinta de Santo António – 
Maçã – Sociedade Agrícola Quinta da Mó de Cima, SA 
(53/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

13. AUGI 59 da Lagoa de Albufeira – receção definitiva – rede viária e sinalização, águas, 
águas residuais, infraestruturas elétricas, ITUR, gás, RSU e espaços verdes – 
Comissão de Administração da AGU 59 
(18.490/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

14. AUGI 64 da Lagoa de Albufeira – substituição de hipoteca por garantia bancária – lote 9 
– Lagoa de Albufeira – Vasco Abreu 
 (18.449/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

15. Constituição de propriedade horizontal – retificação de elementos – alteração da 
deliberação de 18.Julho.2018 – Pinhal do Cabedal – Cooperativa de Campismo do 
Cabedal, CRL 
(51/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 

PESSOAL 

1. Mobilidade Intercarreiras – consolidação – Ana Marinheiro   
(   /18 - Presidente - Recursos Humanos) 
Deliberação:  
 
 

2. Processo Disciplinar – sanção – aplicação – Pedro Gaspar  
(18.056/18 - Presidente - Recursos Humanos) 
Deliberação:  
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1. Ampliação da Escola Básica n.º 2 da Quinta do Conde – relatório final – adjudicação – 
minuta do contrato – aprovação – gestor do contrato – designação   
(SGD 18.452/18 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

2. Construção de Canil, Gatil e Posto Veterinário – relatório final – aprovação – 
adjudicação   
(SGD 18.314/18 - Presidente) 
Deliberação:  
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3. Requalificação da Marginal de Sesimbra – Marginal Poente e Largo da Marinha – 
receção definitiva   
(SGD 18.408/18 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 

4. Requalificação da Marginal de Sesimbra – acessos à praia, passadiços e apoios – 
receção definitiva   
(SGD 18.436/18 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 

5. Nova Conduta Distribuidora do Setor de Azoia – plano de segurança e saúde – 
aprovação – ratificação (Presidente)   
(SGD 17.993/18 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 

6. Plano Diretor Municipal de Sesimbra (PDM) – alteração decorrente do regime 
excecional de regularização das atividades económicas – início do procedimento – 
termos de referência – aprovação – submissão a discussão pública 
(SGD 18.456/18 - Vice-Presidente – Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

7. Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências entre o Município e a Área 
Metropolitana de Lisboa em matéria de serviço público de transporte de passageiros – 
minuta – aprovação   
(SGD 18.496/18 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 

8. Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências entre o Município e a Área 
Metropolitana de Lisboa no âmbito da atribuição da concessão destinada ao exercício, 
em exclusivo, da atividade de exploração da rede municipal de distribuição de 
eletricidade em baixa tensão – minuta – aprovação   
(SGD 18.504/18 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

9. Utilização da Herdade do Cabeço da Flauta para eventos de natureza cultural, 
desportiva ou outros  – protocolo de cooperação a celebrar entre o Município e a AXL, 
Ld.ª – minuta – aprovação  
(SGD      /18 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

10. Parque Municipal de Campismo Forte do Cavalo – arrematação do direito à ocupação 
do snack-bar e minimercado – hasta pública – comissão – nomeação  
(SGD 18.565/18 - Vereador - Finanças e Património) 
Deliberação:  
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11. Passagem do Ano 2018’2019 – alargamento dos limites de horário de funcionamento 
dos estabelecimentos de restauração e bebidas do concelho de Sesimbra – autorização 
(SGD 17.916/18 - Presidente - Economia e Desenvolvimento Local) 
Deliberação:  
 
 
 

12. Passagem do Ano 2018’2019 – proibição de venda ambulante no concelho de Sesimbra    
(SGD 17.899/18 - Presidente - Economia e Desenvolvimento Local) 
Deliberação:  
 
 

13. Fogo sito no Bairro Argeis, Bloco 4, 1.º Rectª – Rua Conceição Morais, na Vila de 
Sesimbra – renúncia do direito de preferência – Odete Generino, cabeça de casal da 
herança de Celestino Carlos Hilário Fuzeta  
(SGD 18.564/18 - Vereador - Finanças e Património) 
Deliberação:  
 
 

14. Aquisição do lote 2304, com a área de 364,25 m2, sito na Rua D. João I, Conde 3, 
destinado a zona verde integração no domínio privado municipal – Manuel Silvestre  
(SGD 18.523/18 - Vereador - Finanças e Património) 
Deliberação:  
 
 

15. Reconhecimento da natureza pública do caminho sito na Rua do Sobreiro, nas Caixas, 
que ocupa parcialmente e atravessa o prédio inscrito na matriz predial rústica sob o n.º 
384 da Secção T, integração no domínio público municipal – Ana Teresa Marques  
(SGD 18.417/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

16. Reconhecimento da natureza pública do caminho sito na Rua da Roça, na Aiana, que 
ocupa parcialmente e atravessa os prédios descritos na CRP sob os n.ºs 2477 e 3002, 
integração no domínio público municipal – Graciete Caldeira 
(SGD 18.400/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

17. Transportes Escolares – aquisição direta de títulos de transporte – comparticipação 
mensal a alunos matriculados em escolas fora do concelho  
(SGD 17.881/18 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação:  
 
 

18. Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sesimbra – reparação de 3 
motores de ambulância de transporte de doentes não urgentes – subsídio eventual 
(SGD 18.006/18 - Vereador - Proteção Civil) 
Deliberação:  
 
 

19. Surf Clube de Sesimbra – regulamento municipal de apoio financeiro ao associativismo 
desportivo – apoio à formação de técnicos – subsídio eventual 
(SGD 17.128/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
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20. Associação Sócio Cultural Meco-Nativos e Amigos – 2.ª edição do festival do peixe seco 

– subsídio eventual 
(SGD 17.001/18 - Vice-Presidente – Cultura) 
Deliberação:  
 
 
 

INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 
• Do Gabinete de Projetos, Gestão e Fiscalização de Obras a dar conta da 3.ª liberação 

da caução respeitante à empreitada da obra de “Saneamento da Freguesia do 
Castelo – execução das redes de drenagem do concelho de Sesimbra – lote poente 
1.ª fase – sistema Zambujal/Aiana”. (SGD     /18) 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 31 de Outubro a 13 de Novembro 

de 2018. 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 06 de Novembro de 2018. 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE FINANÇAS E 
PATRIMÓNIO 
• Da Unidade de Contabilidade a enviar a relação das despesas efetuadas pelos 

diversos serviços com o fundo de maneiro, durante o mês de Outubro’2018.  
 (SGD        /18) 
 
 
 
 


