
07.01.2015 

 1

 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2015 

ORDEM DO DIA 
 
 

ASSUNTOS APRECIADOS AO ABRIGO DO N.º 2 DO ART. 50.º  DA LEI N.º 75/2013, 
DE 12 DE SETEMBRO: 
 
 

 
1. Empréstimo a curto prazo até ao montante de 1,5 milhões de euros – contratação – 

cláusulas contratuais – envio à Assembleia Municipal  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

2. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Dr. Jonas 
Manuel da Encarnação Alves Baptista Cardoso – emissão de parecer prévio 
favorável    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

3. Aquisição de serviços e componentes para equipamentos de recolha de resíduos 
sólidos com a matrícula 68-62-OJ  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 

 
 
EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o teor da saudação 
subordinada ao tema “Cante Alentejano”, por si aprovada, por unanimidade, na sua 
1.ª reunião da sessão ordinária, realizada no dia 12 de Dezembro de 2014. 

 
 
2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o teor da moção 

subordinada ao título “Em defesa dos postos de trabalho na Segurança Social”, por 
si aprovada, por unanimidade, na sua 2.ª reunião da sessão ordinária, realizada no 
dia 15 de Dezembro de 2014. 
 
 

3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o teor da moção 
subordinada ao tema “25 de Novembro – Dia Internacional pela eliminação da 
violência contra as Mulheres”, por si aprovada, por maioria, na sua 2.ª reunião da 
sessão ordinária, realizada no dia 15 de Dezembro de 2014. 
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4. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o teor da moção 
subordinada ao tema “Solidariedade com o Povo Palestino”, por si aprovada, por 
unanimidade, na sua 2.ª reunião da sessão ordinária, realizada no dia 15 de 
Dezembro de 2014. 

 
 
5. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 

maioria, na sua 1.ª reunião da sessão ordinária de Dezembro, realizada no dia 12, 
por proposta desta Câmara Municipal, aprovar as “Grandes Opções do Plano e 
Orçamento – Programa Gestão de Efetivos e Mapas de Pessoal, do ano de 2015”, 
bem como a remeter o teor das declarações de voto produzidas pelos Grupos 
Municipais CDU, PS, MSU e BE. 

 
 
6. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua 2.ª 

reunião da sessão ordinária realizada no dia 15 de Dezembro de 2014, deliberado, 
por unanimidade, por proposta desta Câmara Municipal, aprovar a “alteração aos 
estatutos da Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal, proposta 
pelo Conselho Diretivo da AIA.” 

 
 
7. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 

unanimidade, por proposta desta Câmara Municipal, aprovar a delimitação da Área 
de reabilitação urbana do “Núcleo Antigo da Vila de Sesimbra” nos termos 
constantes do projeto, na 2.ª reunião da sessão ordinária realizada no dia 15 de 
Dezembro de 2014. 

 
 
8. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua 2.ª reunião da 

sessão ordinária realizada no dia 15 de Dezembro, deliberado, por maioria, apoiar a 
posição assumida por esta Câmara Municipal na reunião de 03 de Dezembro de 
2014, sobre a proposta de “Decreto-Lei de criação do Sistema Multimunicipal de 
Abastecimento de Água e Saneamento de Lisboa e Vale do Tejo.” 

 
 
9. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 

unanimidade, por proposta da Comissão de Líderes dos Grupos Municipais, 
aprovar o Projeto da 12.ª Assembleia Municipal de Jovens/8.º Concurso “As Cores 
da Cidadania”, na sua 2.ª reunião da sessão ordinária realizada no dia 15 de 
Dezembro de 2014. 

 
 

10. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua 2.ª 
reunião da sessão ordinária realizada no dia 15 de Dezembro, deliberado, por 
maioria, subscrever o “Manifesto da Plataforma Península de Setúbal em Defesa do 
Serviço Nacional de Saúde.” 

 
 

11. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
unanimidade, por proposta da Comissão de Líderes dos Grupos Municipais, 
aprovar o Projeto “Promoção da Cidadania entre os Jovens”, na 2.ª reunião da 
sessão ordinária realizada no dia 15 de Dezembro de 2014. 

 
 

12. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 
unanimidade, aprovar a Recomendação a esta Câmara Municipal subordinada ao 
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Título “Dia 3 de Dezembro – Dia Internacional das pessoas com deficiência”, na 2.ª 
reunião da sessão ordinária realizada no dia 15 de Dezembro de 2014. 

 
 

13. Ofício da Associação Nacional de Freguesias a agradecer a presença, as 
agradáveis palavras e ofertas, aquando da abertura do Conselho Geral daquela 
Associação, realizada no dia 6 de Dezembro de 2014. 

 
 

14. E-mail da Comissão Organizadora da Feira Festa da Quinta do Conde a enviar a 
lista dos novos corpos sociais, que tomaram posse no dia 08 de Dezembro de 
2014. 
Deliberação Genérica. 
 

 
15. E-mail da Sociedade Musical Sesimbrense a enviar a lista dos novos corpos 

sociais, eleitos em Assembleia Geral Eleitoral, realizada no dia 07 de Dezembro de 
2014, para o biénio 2015/2016. 

    Deliberação Genérica. 
    
 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Destaque – Bairro Antunes – Sesimbra – Maria Eugénia Cagica e outros 

Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

PESSOAL 
 

1. Orçamentação de despesas com Pessoal’2015 – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

2. Medicina Veterinária do Concelho de Sesimbra – celebração de contrato de 
prestação de serviços – Dr.ª Ana Filipa Raimundo Pinto – emissão de parecer 
prévio favorável 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

3. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Dr. Jonas 
Manuel da Encarnação Alves Baptista Cardoso – emissão de parecer prévio 
favorável    
Deliberação: Assunto apreciado ao abrigo do n.º 2 do art.º 50.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de Setembro.  
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS  
 

1. Empréstimo a curto prazo até ao montante de 1,5 milhões de euros – contratação – 
cláusulas contratuais – envio à Assembleia Municipal  
Deliberação: A Assunto apreciado ao abrigo do n.º 2 do art.º 50. º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de Setembro.  
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2. Fornecimento de refeições em regime de confecção local e de refeições 
transportadas para os jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo da rede pública no 
concelho de Sesimbra – minuta do contrato – ratificação (Vice-Presidente) 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

3. Aquisição de serviços para fornecimento de suporte a 1 ano de licenciamento de 
SYMC BACKUP EXEC 2014 – celebração de contrato – emissão de parecer prévio 
favorável  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

4. Aquisição de serviços para assistência técnica e manutenção – Data Center – 
celebração de contrato – emissão de parecer prévio favorável  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

5. Execução das obras de infraestruturas na área do Plano de Pormenor de 
Urbanização da Quinta do Conde – declaração de conclusão – cobrança oficiosa  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

6. Parque Municipal de Campismo Forte do Cavalo – arrematação ao direito à 
ocupação do snack-bar e minimercado – cessão de exploração – hasta pública – 
comissão – nomeação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

7. Programa de expansão e desenvolvimento de educação pré-escolar – ano letivo 
2013/2014 – acordo de cooperação – anexo – aprovação 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

8. Auxílios económicos do 1.º ciclo do Ensino Básico – normas e critérios – revogação 
da deliberação de 22.Agosto.2012 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE - OUTRAS 
• Memorando a respeito de “Questionários de Avaliação de Satisfação de Clientes 

Internos”, da Unidade Funcional de Sistemas de informação Geográfica, de 
Novembro’2014.  

 
 
 



07.01.2015 

 5

INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOUROS DA CULTUR A, 
BIBLIOTECAS E AÇÃO SOCIAL 
• Relatório final do Projeto “Falar de … no coração das famílias”, realizado entre 6 de 

Janeiro e 30 de Abril de 2014, no âmbito de Promoção do Livro e da Leitura. 
• Relatório do Projeto “Bibliotecas de Praias e Jardim” – Verão’2014, realizado entre 30 

de Junho e 1 de Setembro de 2014, no âmbito de Promoção do Livro e da Leitura. 
• Relatório final do “Espaço Aqui Brincamos Todos”, realizado entre 23 de Outubro de 

2013 e 25 de Junho de 2014. 
• Avaliação da entrega dos cabazes no período das pausas lectivas do Natal.  
 
 
 
INFORMAÇÕES – VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
• Relação das despesas efetuadas com o fundo de maneio, durante os meses de 

Novembro e Dezembro’2014. 
 
 
 
 PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO   

   Encerrada a ordem de trabalhos, foi aberto o período de intervenção ao público, 
não tendo havido qualquer tipo de pedido de esclarecimento.  

 


