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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
A REALIZAR NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019 

 
ORDEM DE TRABALHOS 

 
 

I. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
 
 
EXPEDIENTE 
 
1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua segunda reunião da 

sessão ordinária de Junho, realizada no dia 5 de Julho, designado, por escrutínio 
secreto e por unanimidade, a cidadã Cesaltina Maria da Cruz Basílio, para integrar a 
Comissão Alargada da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, em 
substituição da Cidadã Ida Carvalho, considerando que a cidadã Maria da Luz 
Gonçalves, designada pela Assembleia Municipal na segunda reunião da sessão 
extraordinária de Março de 2019, manifestou indisponibilidade em aceitar as 
funções. 
(SGD 40.281/19) 
 
 

2. Email da Assembleia de Freguesia de Santiago a remeter o teor da Moção, aprovada, 
por unanimidade, subordinada ao tema “Preservar o ambiente e a natureza, 
prevenir alterações climáticas”, apresentada pela CDU, na sua sessão ordinária 
realizada no dia 19 de Setembro. 
(SGD 40.958/19) 
 
 

3. Ofício da Câmara Municipal de Palmela a remeter o teor da Saudação subordinada ao 
tema “Dia da Água”, aprovada, por unanimidade na sua reunião ordinária realizada 
no dia 2 de Outubro. 
(SGD 40.085/19) 

 
 

4. Email do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar o teor da 
pergunta por si apresentada na Assembleia da República, no dia 16 de Outubro de 
2019, sobre “a falta de pediatras no Hospital Garcia de Orta, distrito de Setúbal”. 
(SGD 40.085/19) 

 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE 

• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de: 19 de Setembro a 10 de Outubro 
de 2019 (zonas 1, 2, 3 e 5) e de 8 a 14 de Outubro de 2019 (zona 2). 

 
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – OUTRAS 

• Do Projeto Municipal AUGI, a enviar o relatório e contas finais’2019 da Comissão de 
Administração da AUGI 22 da Lagoa de Albufeira 
(SGD 39.719/19) 
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INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO – 
OUTRAS 

• Do Serviço de Contabilidade a enviar a relação das despesas efetuadas pelos diversos 
serviços através do fundo de maneio durante o mês de Setembro’2019.  
(SGD 12.514/19) 
 
 
 

II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS  

1. Obras Novas – construção de moradia, piscina, anexo e muro – novo licenciamento – 
Rua do Sol Poente – Lagoa de Albufeira – Luís Guerra 
(19.342/19 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

2. Obras Novas – construção de empreendimento turístico, comércio e silo automóvel – 
licenciamento – emissão de licença especial – Avenida dos Náufragos, n.º 35 – Vila de 
Sesimbra – Sociedade de Construções Quinta do Bispo, SA  
(56/19 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

3. Obras Novas – construção de empreendimento turístico – licenciamento – declaração de 
caducidade da deliberação de 18/04/2007 – Palames – Movibel, SA  
(55/19 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

4. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 2/83 – 
emparcelamento dos lotes 164 e 165 – Quintinha – Parvalorem, SA 
(    /19 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

5. AUGI 60 da Lagoa de Albufeira – receção provisória – rede viária e sinalização, águas, 
águas residuais, infraestruturas elétricas, ITUR, gás, RSU e espaços verdes  
(19.362/19 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

6. AUGI 61 da Lagoa de Albufeira – receção provisória – rede viária e sinalização, águas, 
águas residuais, infraestruturas elétricas, ITUR, gás, RSU e espaços verdes  
(19.368/19 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
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DIVERSOS 

7. Quinta do Conde – pagamento dos encargos de urbanização em prestações – lote 226 – 
Boa Água 3 – aceitação – Maria Natércia Colaço 
(SGD 18.385/19 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação: 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1. Saneamento da Freguesia do Castelo – fecho do subsistema SAR/Lagoa/Meco – rede de 
coletores Azoia/Pinheirinhos – trabalhos a menos – 3.ª modificação objetiva do contrato – 
aprovação – ratificação (Presidente)   
(SGD 19.125/19 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 

2. Saneamento da Freguesia do Castelo – fecho do subsistema SAR/Lagoa/Meco – sistema 
Zambujal sul/poente – trabalhos a menos – 3.ª modificação objetiva do contrato – 
aprovação – ratificação (Presidente)   
(SGD 19.387/19 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 

3. Redes pedonais e cicláveis – EN 379 Maçã/Santana – trabalhos adicionais e prorrogação 
de prazo – 3.ª modificação objetiva do contrato – aprovação – ratificação (Presidente) 
(SGD 19.312/19 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 

4. Nova Unidade de Saúde de Sesimbra – execução – projeto – aprovação  
(SGD19.347/19 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 

5. Lançamento da Derrama sobre a coleta do IRC’2019 a cobrar em 2020 – envio à 
Assembleia Municipal   
(SGD 18.708/19 - Vereador - Finanças e Património) 
Deliberação:  
 
 

6. Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) – fixação da taxa a aplicar em 2019, a cobrar em 
2020 – envio à Assembleia Municipal   
(SGD 18.918/19 - Vereador - Finanças e Património) 
Deliberação:  
 
 

7. Imposto Municipal sobre Rendimento das Pessoas Singulares’2020 (IRS) – envio à 
Assembleia Municipal   
(SGD 18.592/19 - Vereador - Finanças e Património) 
Deliberação:  
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8. Comissão de vistorias de alojamento local – alteração da constituição – retificação da 
deliberação de 01/08/2019 
(SGD 19.201/19 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação: 
 
 
 

9. Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL) 6 – Município de 
Sesimbra – candidatura ao POR Lisboa 2020 – submissão – aprovação – ratificação 
(Presidente)  
(SGD 19.050/19 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

10. Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sesimbra – equipa de 
combate a incêndios – fornecimento de almoços no refeitório municipal – prolongamento 
até 31.Outubro.2019 – autorização  
(SGD    /19 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

11. Toponímia – atribuição de topónimo “Jardim Sophia de Mello Breyner Andersen” – Quinta 
do Conde – aquisição de sinalização – transferência para a Junta de Freguesia da Quinta 
do Conde 
(SGD 40.773/19 - Vereador - Toponímia) 
Deliberação:  
 
 

12. Sesimbra é Peixe e Arte na Rua’2019 – 6.º passatempo – retificação da deliberação de 
29.Agosto.2019 
(SGD 19.134/19 - Presidente - Turismo) 
Deliberação:  
 
 

13. Estação Náutica de Sesimbra – implementação – celebração de protocolo de cooperação 
entre o Município de Sesimbra e as várias entidades parceiras – minuta – aprovação  
(SGD 19.346/19 - Presidente - Turismo) 
Deliberação:  
 
 
 

14. Dinamização das atividades de animação e de apoio à família – prolongamento de 
horário nos estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública do concelho – 
celebração de protocolo entre o Município de Sesimbra e os Agrupamentos de Escolas 
de Sampaio, Navegador Rodrigues Soromenho e a Associação Externato Santa Joana – 
ano letivo 2019/2020 – minuta – aprovação 
(SGD    /19 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação:  
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15. Dinamização das atividades de animação e de apoio à família – prolongamento 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 – ano letivo 2019/2020 – 
minuta – aprovação 
(SGD    /19 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação:  
 
 

16. Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Associação 
Externato de Santa Joana – ano letivo 2019/2020 – renovação – minuta – aprovação  
(SGD 18.996/19 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação:  
 
 

17. Apoio à Formação “Modo de Produção Biológico” – celebração de acordo de colaboração 
entre o Município de Sesimbra e o Centro de Formação Profissional para o Artesanato 
(CEARTE) 2019 – minuta – aprovação  
(SGD 18.672/19 - Presidente - Economia Local) 
Deliberação:  
 
 

18. Cabo Espichel e Cemitério da Aiana – zona fixa de venda ambulante – demarcação de 
lugares – aprovação  
(SGD      /19 - Presidente - Economia Local) 
Deliberação:  
 
 

19. Venda ambulante – zonas demarcadas – rotas – aprovação  
(SGD      /19 - Presidente - Economia Local) 
Deliberação:  
 
 

20. Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) – dinamização da visitação do 
Espaço Interpretativo da Lagoa Pequena – subsídio 
(SGD 17.874/19 - Presidente - Ambiente) 
Deliberação:  
 
 

21. Obra de reabilitação e adaptação da casa de banho – Estrada da Abadessa – Casal das 
Figueiras – candidatura no âmbito do RMARH – subsídio – Narciso Apolinário   
(SGD 18.843/19 - Vice-Presidente - Ação Social) 
Deliberação: 
 
 

22. Federação de Patinagem de Portugal – Taça de Portugal de Skate no Parque Municipal 
Augusto Pólvora – organização – subsídio eventual  
(SGD 18.225/19 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
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23. Grupo Desportivo de Sesimbra – regulamento municipal de apoio financeiro ao 
associativismo desportivo – substituição de canalização exterior de águas quentes e 
aquisição de placa de aquecimento de águas da caldeira – subsídio eventual 
(SGD 19.120/19 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 
 

III. PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
 
 
 

IV. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Minuta da Ata da Reunião de Câmara Municipal – aprovação  
Deliberação:  
 
 
 
 
 


