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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
A REALIZAR NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018 

 
ORDEM DO DIA 

 
 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter aprovado, na sua sessão 
extraordinária, realizada no dia 16 de Novembro de 2018, a fixação da taxa municipal 
sobre imóveis (IMI) a aplicar em 2018 a cobrar em 2019, nos valores constantes no 
mesmo. 
(SGD 45.619/18) 

 
 

2. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por maioria, na 
sua sessão extraordinária, realizada no dia 16 de Novembro de 2018, a fixação da 
percentagem de participação variável do imposto municipal sobre o rendimento 
das pessoas singulares (IRS), a vigorar em 2019. 
(SGD 45.620/18) 

 
 

3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
maioria, na sua sessão extraordinária, realizada no dia 16 de Novembro de 2018, o 
lançamento da derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de 
imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas (IRC) de 2018 a cobrar no ano 
de 2019, bem como a isenção da derrama por um período de 3 anos aos sujeitos 
passivos que instalem a respetiva sede social, assim como aos sujeitos passivos 
que já tenham a sua sede social no Concelho de Sesimbra e criem e mantenham 
postos de trabalho efetivos, durante o mesmo período nos termos constantes no 
mesmo. 
(SGD 45.621/18) 

 
 

4. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
unanimidade, na sua sessão extraordinária, realizada no dia 16 de Novembro de 2018, 
fixar o percentual de 0,25% relativo à taxa municipal de direitos de passagem 
(TMDP) para vigorar no ano de 2019. 
(SGD 45.624/18) 
 
 

5. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra enviar o teor dos documentos, 
que mais adiante se passam a identificar, aprovados no Período de Antes da Ordem do 
Dia, na sua sessão extraordinária, realizada no dia 16 de Novembro de 2019: • 
Saudação “Subida à Divisão de Elite de Futebol de Praia do Grupo Desportivo de 
Sesimbra e do Grupo Desportivo de Alfarim (unanimidade); • Saudação “100 anos 
do Armistício” (unanimidade); • Saudação “Mais e melhor transporte público na 
Área Metropolitana de Lisboa” (maioria); • Saudação “Dia Nacional do Mar” 
(unanimidade); Moção “Centro de Saúde da Quinta do Conde” (unanimidade); • 
Moção “Dragagens do Sado/Por uma estratégia de equilíbrio e desenvolvimento 
sustentável” (unanimidade) e Moção “Dragagens do Sado” (maioria). 
(SGD 45.606/18) 
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6. Ofício da Câmara Municipal de Vila do Conde a remeter o teor da Moção subordinada 
ao tema “Apoio aos Pescadores”, aprovada, por unanimidade, na sua reunião 
ordinária, realizada no dia 25 de Outubro de 2018. 
(SGD 44.317/18) 
 
 

7. Email do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar propostas de 
alteração à proposta de Lei do Orçamento de Estado’2019, com impacto nas 
Autarquias Locais, por si apresentadas na Assembleia da República. 
(SGD 45.476/18) 
 
 

8. Email também do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar, na 
sequência do 1.º dia de votações na especialidade da Proposta de Lei do 
Orçamento do Estado’2019, um conjunto de propostas que foram aprovadas das 
quais resultam diversas medidas que têm a marca do PCP e consubstanciam 
novos avanços no caminho da defesa, reposição e conquista de direitos e 
rendimentos. 
(SGD 46.529/18) 
 
 

9. Email do Grupo Parlamentar Os Verdes a enviar a proposta de alteração à Lei do 
Orçamento de Estado’2019, por si apresentada, acerca das “Salas de Educação 
Pré Escolar”. 
(SGD 46.600/18) 
 
 

10. Ofício do Grupo Desportivo de Sesimbra a enviar o “Relatório e Contas do exercício 
de 2017” e o “Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2019”, aprovados, 
por unanimidade, na sua Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 09 de Novembro. 
(SGD 44.906/18) 
 
 

11. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o teor da Recomendação a 
esta Câmara Municipal, sobre o “Posicionamento de Contentores para a 
Reciclagem, na freguesia da Quinta do Conde”, aprovada, por unanimidade, na 
sessão extraordinária, realizada no dia 16 do mês findo. 
(SGD 45.627/18) 
 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Destaque – Azoia – Domingos Sousa 
(63/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 

PESSOAL 

1. Reserva de Recrutamento – 1 assistente operacional (condutor de máquinas e veículos 
especiais)  
(19.072/18 - Presidente - Recursos Humanos) 
Deliberação:  
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2. Reserva de Recrutamento – 1 assistente operacional (condutor de máquinas e veículos 
especiais)  
(19.240/18 - Presidente - Recursos Humanos) 
Deliberação:  
 
 

3. Reserva de Recrutamento – 2 assistentes operacionais (condutor de máquinas e 
veículos especiais)  
(19.073/18 - Presidente - Recursos Humanos) 
Deliberação:  
 
 

4. Reserva de Recrutamento – 1 técnico superior (engenheiro civil)  
(19.398/18 - Presidente - Recursos Humanos) 
Deliberação:  
 
 

5. Processo Disciplinar – sanção – aplicação – Ricardo Manuel da Silva  
(19.305/18 - Presidente - Recursos Humanos) 
Deliberação:  
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1. Nova Conduta Distribuidora do Setor de Azoia – pedido de adiantamento à empreitada 
do preço contratual – aceitação    
(SGD 19.241- Presidente) 
Deliberação:  
 
 

2. Pavimentação da Estrada dos Murtinhais na Lagoa de Albufeira – receção definitiva 
parcial  
(SGD 19.184/18 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 

3. Taxas e Cedências Relativas à Administração Urbanística’2019 – atualização – 
aprovação 
(SGD 18.701/18 – Vice-Presidente – Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

4. Taxas Municipais’2019 – tabela – atualização – aprovação   
(SGD 18.472/18 - Vereador - Finanças e Património) 
Deliberação:  
 
 

5. Regulamento Municipal do Uso do Fogo – alteração/revisão – início do procedimento  
(SGD 19.221/18 - Vereador - Proteção Civil) 
Deliberação:  
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6. Regulamento da Estrutura Orgânica dos Serviços da Câmara Municipal de Sesimbra – 
aprovação   
(SGD 19.221/18 - Vereador - Proteção Civil) 
Deliberação:  
 
 

7. Utilização da Herdade do Cabeço da Flauta para eventos de natureza, cultural, 
seportiva ou outros – protocolo de cooperação celebrado com a AXL, SA – reunião de 
21.Novembro.2018 – atualização do Anexo I 
(SGD     /18 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 

8. Venda Ambulante – zonas demarcadas’2019 – rotas – aprovação  
(SGD 19.159/18 - Presidente - Economia e Desenvolvimento Local) 
Deliberação:  
 
 

9. Venda Ambulante – zonas demarcadas – castanhas assadas – atribuição definitiva 
(SGD 18.927/18 - Presidente - Economia e Desenvolvimento Local) 
Deliberação:  
 
 

10. Instalação e Exploração de Restaurante e Cafetaria com Esplanada no Parque Augusto 
Pólvora, em Sampaio – concessão – hasta pública – comissão – nomeação  
(SGD     /18 - Vereador - Finanças e Património) 
Deliberação:  
 
 

11. Festival Super Bock Super Rock – celebração de protocolo de cooperação entre o 
Município de Sesimbra e Música no Coração – minuta – aprovação   
(SGD /18 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 

12. Núcleo de Espeleologia da Costa Azul – protocolo celebrado com o Município – 
subsídio anual  
(SGD 5.212/18 - Vice-Presidente - Cultura) 
Deliberação:  
 
 

13. Transportes Escolares – comparticipação – bilhetes/módulos – subsídios eventuais 
(SGD 18.995/18 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação:  
 
 

14. Associação de Pais e Alunos da EB1 de Sesimbra – frequência de atl – alunos 
carenciados –  subsídio eventual 
(SGD 19.301/18 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação:  
 
 

15. Associação de Pais e Alunos da EBI da Boa Água – frequência de atl – alunos 
carenciados –  subsídio eventual 
(SGD 19.303/18 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação:  
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16. 35.ª Edição do Corta Mato Escolar Concelhio’2019 – normas de participação – encargos 
– aprovação  
(SGD 18.270/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 

17. Grupo Desportivo de Alfarim – Regulamento Municipal de Apoio Financeiro ao 
Associativismo Desportivo – remodelação dos balneários do parque desportivo – 
subsídio eventual  
(SGD 16.684/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 

18. Associação MGBoos – participação “Aqui Há Jazz” – aquisição de roupa de cena e de 
coreografia – subsídio eventual  
(SGD 17.692/18 - Vice-Presidente - Cultura) 
Deliberação:  
 
 

19. Associação de Yoga ASHRAMA de Sesimbra – animação de verão’2018 – contratação 
de professores e deslocações – subsídio eventual  
(SGD 17.725/18 - Vice-Presidente - Cultura) 
Deliberação:  
 
 

20. Carnaval’2018 – escolas e grupos de samba – subsídios eventuais – retificação da 
deliberação de 10.Janeiro.2018  
(SGD 14.488/18 - Vice-Presidente - Cultura) 
Deliberação:  
 
 

21. Projeto “Sempre a Mexer para Não Envelhecer”’ – 2018’2019 – meses de Setembro a 
Dezembro’2018 – coletividades – manutenção e limpeza de espaços – subsídios 
mensais 
(SGD 15.109/18 - Vice-Presidente - Ação Social) 
Deliberação:  
 
 

22. Associação de Beneficência Amizade e Solidariedade (ABAS) – centro de convívio e 
centro de acolhimento – subsídios mensais – atualização   
(SGD 15.560/18 - Vice-Presidente - Ação Social) 
Deliberação:  
 
 

23. Associação de Cultura e Recreio União Trabalhadora Zambujalense – Regulamento 
Municipal de Apoio Financeiro ao Associativismo Desportivo – apoio à formação e 
contratação de técnicos – subsídio mensal  
(SGD 18.874/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 

24. Associação Cultural e Desportiva da Cotovia – Regulamento Municipal de Apoio 
Financeiro ao Associativismo Desportivo – apoio à formação e contratação de técnicos 
– subsídio mensal  
(SGD 18.865/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
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25. Associação Sócio Cultural e de Capoeira Bem Viver – Regulamento Municipal de Apoio 
Financeiro ao Associativismo Desportivo – apoio à formação e contratação de técnicos 
– subsídio mensal  
(SGD 18.689/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 

26. Grupo Desportivo de Alfarim – Regulamento Municipal de Apoio Financeiro ao 
Associativismo Desportivo – apoio à formação e contratação de técnicos – subsídio 
mensal  
(SGD 18.862/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de entre 16 e 26 de Novembro de 

2018. 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 15 de Novembro de 2018. 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 
• Do Gabinete de Turismo, Economia Local e Pescas/Comércio Local a dar conhecimento 

que Elisabete Maria dos Santos Cartaxo Rodrigues, concessionária, das bancas 
n.ºs 12 e 14, destinadas à venda de produtos de charcutaria, no Mercado Municipal 
da Quinta do Conde, alterou a entidade, passando a explorar a atividade como 
Sociedade Unipessoal – E. C. Rodrigues Cardo & Fumeiro, Unipessoal, Ld.ª.  
(SGD 34.375/18) 
 
 

INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – OUTRAS  
• Da Divisão de Cultura e Bibliotecas a enviar o relatório da “XV Edição da Feira do 

Livro’2018, que decorreu entre 20 de Julho e 19 de Agosto de 2018, na Praça da 
Califórnia, na Vila de Sesimbra”. (SGD 18.457/18) 

 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE FINANÇAS E 
PATRIMÓNIO 
• Da Unidade de Contabilidade a enviar a 21.ª alteração ao Orçamento e a 19.ª alteração 

às GOP’s’2018, documentos aprovados pelo respetivo Vereador. (SGD 19.025/18) 
 
 
 
 


