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Edital n.º 112/2018 - “GAP/UAAM” 

 --------- JOAQUINA ODETE MARTINS DA GRAÇA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

SESIMBRA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- FAZ PÚBLICO, nos termos da alínea l) do n.º 1 do art. 19º. do Regimento deste Órgão 

Autárquico, que a Assembleia Municipal na sua sessão ordinária realizada no dia 14 de dezembro de 

2018, tomou as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Deliberou por unanimidade dividir a presente sessão ordinária em 2 reuniões sendo a 2.ª 

reunião realizada no dia 19 de dezembro, pelas 21h00, no Auditório Conde de Ferreira. --------------------- 

 --------- Deliberou também por unanimidade transitar para a 2.ª reunião, o ponto n.º 2 da Ordem de 

Trabalhos “Grandes Opções do Plano (PPI e AMR´S) e Orçamento’2019 – Mapa de Pessoal”. ---------------  

 --------- PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AOS CIDADÃOS ------------------------------------------------------- 

 --------- Neste período interveio o Cidadão José Carlos Dias sobre assuntos relacionados com a Lagoa de 

Albufeira, e o Cidadão Helder Conceição sobre o modelo dos transportes públicos. --------------------------- 

 --------- Foram prestados esclarecimentos pelo Presidente da Câmara Municipal. ------------------------------ 

 --------- Também interveio o Cidadão Serafim Brito que na qualidade de Presidente da Direção da União 

Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde saudou a realização da sessão descentralizada na 

coletividade e considerou muito importante este tipo de reuniões promovendo a proximidade com os 

cidadãos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 1º Ponto da Ordem de Trabalhos ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Apreciação da atividade municipal; ------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Sobre este assunto foram feitas avaliações sobre a atividade municipal e solicitados 

esclarecimentos à Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 3º Ponto da Ordem de Trabalhos --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------  Contrato interadministrativo de delegação de competências a celebrar entre o Município e a 

Área Metropolitana de Lisboa em matéria de serviço público de transporte de passageiros – Minuta – 

Aprovação e Revogação do assinado anteriormente; ----------------------------------------------------------------- 

 --------- Autorizou, por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal de Sesimbra, a celebração do 

contrato interadministrativo de delegação de competências e revogação do protocolo de delegação de 

competências assinado em 6 de Maio de 2016, a minuta do contrato que delega as competências do 

Município de Sesimbra, enquanto Autoridade de Transportes, previstas no Regime Jurídico do Serviço 

Público de Transporte de Passageiros (RJSPTP), na Área Metropolitana de Lisboa, com a faculdade de 
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subdelegar noutra autoridade de transporte ou entidade pública, nos termos, condições e com os 

fundamentos constantes do documento anexo à proposta. ----------------------------------------------------------  

 ---------  4º Ponto da Ordem de Trabalhos --------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Contrato interadministrativo de delegação de competências a celebrar 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 ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Assembleia Municipal autorizou por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal, a 

celebração do contrato interadministrativo de delegação de competências no âmbito da atribuição, por 

contrato e em regime de serviço público, da concessão destinada ao exercício, em exclusivo, de 

exploração das redes municipais de distribuição de eletricidade em baixa tensão, nos termos da 

respetiva minuta, anexa à proposta para todos os devidos e legais efeitos. -------------------------------------- 

 ---------  5º Ponto da Ordem de Trabalhos --------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 16ª Edição da Assembleia Municipal de Jovens / 12ª Edição do concurso “As cores da 

Cidadania”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade e aclamação a Ficha de Projeto da 16.ª edição 

da Assembleia Municipal de Jovens bem como a Ficha de Projeto da 12.ª edição do Concurso “As cores 

da Cidadania”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 

de estilo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sesimbra, 17 de dezembro de 2018. 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

Joaquina Odete Martins da Graça. 


