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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA REALIZADA NO DIA 06 DE ABRIL DE 2016 
ORDEM DO DIA 

   EXPEDIENTE 
1. Email da Assembleia Municipal de Sesimbra a dar conhecimento dos membros que compõem a mesa da “Assembleia Municipal de Jovens”, eleita no passado dia 18 de 

Março. Mais informa que se realizará no dia no dia 7 de Maio, pelas 15 horas, na Sala de reuniões Alcobia, do Hotel do Mar, em Sesimbra, a 13.ª AMJ, subordinada ao tema “Viver 
Sesimbra: Bem-estar e Equilíbrio!”.   2. Ofício da Direção-Geral das Autarquias Locais a informar que, na sequência do apuramento dos pagamentos em atraso relativos ao ano de 2014, nos termos do n.º 1 do artigo 94.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro (Orçamento do Estado para 2014 – 
LOE/2014), este município cumpre com a redução dos pagamentos em atraso, pelo que em cumprimento do despacho de 11-03-2016, de Sua Excelência o Senhor Secretário de 
Estado das Autarquias Locais sobre a mesma matéria, aquela Direção-Geral irá proceder à suspensão da aplicação da retenção de 10% das transferências do Orçamento de Estado da verba correspondente, dispondo este município em 22-03-2016 de 
296.877,42€ que se encontram afetos ao Fundo de Regularização Municipal.  

 3. Email da Área Metropolitana de Lisboa a enviar a documentação respeitante à reunião do seu Conselho Metropolitano de Lisboa, realizada no dia 17 de Março de 2016, que consta 
do seguinte: 1- minuta da ata n.º 04/CML/2016, de 17 de março; 2- ata n.º 3/CML/2016, de 18 de fevereiro; 3- Editais n.º 10, 11, 12 e 14/CML/2016 com os respetivos anexos.  

 4. Ofício da Entidade Regional de Turismo a dar conhecimento do Balanço de Promoção 
Turística 2015 no concelho de Sesimbra, por aquela entidade nomeadamente a divulgação de eventos, recursos e ofertas turísticas, descritas no mesmo.  

 5. Ofício do Grupo Águas de Portugal, Águas de Lisboa e Vale do Tejo a informar que o valor da Taxa de Recursos Hídricos Saneamento a aplicar para o ano de 2016 na 
faturação a emitir é de 0,0119 Euros/m3.    DELIBERAÇÕES DIVERSAS  1. Mercado Municipal de Sesimbra – fração G – alteração ao título de constituição de propriedade horizontal do edifício sito na Rua da República n.º 12 e Avenida da Liberdade n.ºs 9,11, 13, 15, 15ª e 15 B – destaque – aprovação  Deliberação:     
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2. Contratação de empréstimo a médio prazo até ao montante de 735.000€ – cláusulas – minuta – aprovação  Deliberação:        3. Contratação de empréstimo a longo prazo até ao montante de 998.000€ – cláusulas – minuta – aprovação  Deliberação:        4. Calcetamento de vários arruamentos na freguesia da Quinta do Conde – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação  Deliberação:        5. Requalificação do troço Central da Avenida de Negreiros – Quinta do Conde – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação  Deliberação:        6. Arranjos de zonas junto a edifícios de habitação coletiva – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação  Deliberação:        7. Limpeza de instalações camarárias – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação  Deliberação:         
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8. Aumento temporário de fundos disponiveis – insuficiência de fundos – cabimentos efetuados entre 10 a 23 de Março de 2016 – aprovação – ratificação (Vereador)  Deliberação:        9. Regulamento Municipal de horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços – projecto – consulta pública e audiência das entidades Deliberação:        10. Regulamento Municipal do Trânsito do Município de Sesimbra – projecto – consulta pública  Deliberação:        11. Arrábida Reserva de Biosfera – candidatura – celebração de protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Associação de Municípios da Região e Setúbal – minuta – aprovação   Deliberação:        12. Ensino Pré-Escolar – componente de apoio à familia – ano letivo 2016/2017 – revogação da deliberação de 20.Maio.2015 – normas de funcionamento – aprovação Deliberação:        13. Sesimbra com Flores às Cores – alteração de designação para “Sesimbra é Peixe em Ondas de Flores” – aprovação Deliberação:       
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14. Habitação Municipal na Boa Água – Quinta do Conde – resolução do contrato de arrendamento, relativo ao fogo sito na Rua João XXIII, n.º 714 G, 2.º esq. – Fátima Marques Vigário  Deliberação:       15. Núcleo de Espeleologia da Costa Azul-NECA – protocolo celebrado com esta Câmara – apoio e contributo para conhecimento cientifico da região – subsídio anual  Deliberação:       16. Feira Festa da Quinta do Conde’2016 – apoio logístico e financeiro – comissão organizadora – subsídio eventual  Deliberação:        17. Associação dos Armadores de Pesca Artesanal e Local do Centro e Sul – arrendamento de instalações – armazém “Cabaz do Peixe” – subsídio mensal Deliberação:       INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE   Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 28 e 29 de Março de 2016 (zona 5 e 3).  
  INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE, POR MOTIVO DE AUSÊNCIA DO PRESIDENTE   Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 21 de Março de 2016 (zona 3). 
 


