
20.04.2016 

  

 1

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2016 
ORDEM DO DIA 

  EXPEDIENTE 
1. Email da Área Metropolitana de Lisboa a enviar o ofício circular n.º 277/2016, de 30 de Março, que contém as atas das reuniões da sua Comissão Executiva n.ºs 5 e 6, respetivamente, relativas às reuniões realizadas nos dias 08 e 15 de Março e bem assim 

as minutas das atas n.ºs 7 e 8, respetivamente, das reuniões realizadas nos dias 29 de Março (ordinária) e 30 de Março (extraordinária). 
  2. Email da Área Metropolitana de Lisboa a enviar o ofício circular n.º 308/2016, de 05 do 

corrente, que contém a minuta da ata n.º 9 respeitante à reunião realizada no dia 05 de Abril e a ata n.º 7 relativa à reunião realizada no dia 29 de Março, todas da sua Comissão Executiva. 
Aproveita a oportunidade para também enviar a versão final do PAMUS-Plano de Acção de Mobilidade Urbana Sustentável, aprovado na reunião da sua Comissão Executiva no 
dia 05 do corrente.   3. Email do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas a informar que o Parque Marinho Professor Luiz Saldanha foi selecionado na categoria “Prémio Natura Mare”, no âmbito dos Prémios Excellens Mare’2016, promovido pela “PwC Portugal”, cuja cerimónia 
de entrega terá lugar no dia 30 do corrente, na Figueira da Foz, conforme programa anexo. 

  4. Email do Grupo Parlamentar “Os Verdes” a enviar o Projecto de Resolução n.º 
242/XIII/1.ª subordinado ao tema “Preconiza a Interdição do Uso do Glifosato” e os objectivos do mesmo, cuja discussão na Assembleia da República está agendada para o 
dia 13 do corrente.   5. Email também do Grupo Parlamentar “Os Verdes” a enviar o Projecto de Resolução n.º 220/XIII/1.ª subordinado ao tema “Classificação e Valorização das Lojas Históricas” e os objectivos do mesmo, cuja discussão na Assembleia da República está agendada para o 
dia 08 do corrente.  

 6. Email do Grupo Desportivo de Sesimbra a agradecer ao Executivo o alcatroamento da estrada na Aldeia da Maçã que dá acesso ao Complexo Desportivo Municipal da Maçã. 
  7. Email da Associação Grupo Recreativo Escola de Samba Unidos de Vila Zimbra a enviar 

a lista dos novos corpos gerentes para os anos 2016/2020, eleitos no passado dia 10 de Abril. 
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8. Email do Centro Cultural Social e Recreativo A Voz no Alentejo na Quinta do Conde a enviar a lista dos novos corpos gerentes para o biénio 2016/2017, eleitos no passado dia 19 de Março.    REQUERIMENTOS E PROCESSOS  1. Operações de loteamento – loteamento urbano – aprovação do projecto da obras de urbanização – condições do alvará – alteração da deliberação de 03.Fevereiro.2016 – Fétais – António Silva  Deliberação:      2. Operações de loteamento – loteamento urbano – subdivisão do lote 1 – alteração ao alvará n.º 13/86 – Fonte Esquerda – Corredoura – Alcino Gomes e Hélio Gomes Deliberação:      3. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração da área de ocupação do lote  40 – alteração ao alvará n.º 06/82 – Quinta de S. José – Sampaio – Corredoura – António Aguiar  Deliberação:      4. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração do polígono de implantação no lote 7 – alteração ao alvará n.º 02/98 – Charneca da Cotovia – Nuno Moreira  Deliberação:      5. Operações de loteamento – loteamento urbano – junção dos lotes 438 e 440 – alteração ao alvará n.º 20/86 – Quintinha – Zilda Correia  Deliberação:      DIVERSOS: 6. Ribeira do Marchante – AUGI 24 – lote 12 – Quinta do Conde – Maria dos Prazeres Pina e Outros – extinção da dívida  Deliberação:   
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7. Ribeira do Marchante – AUGI 24 – lote 13 – Quinta do Conde – Maria dos Prazeres Pina e Outros – extinção da dívida  Deliberação:      8. Ribeira do Marchante – AUGI 24 – lote 14 – Quinta do Conde – Maria dos Prazeres Pina e Outros – extinção da dívida  Deliberação:      9. Ribeira do Marchante – AUGI 24 – lote 172 – Quinta do Conde – Isaurinda Pires – extinção da dívida  Deliberação:      10. Ribeira do Marchante – AUGI 24 – lote 173 – Quinta do Conde – Isaurinda Pires – extinção da dívida  Deliberação:      PESSOAL  1. Abertura de procedimentos concursais’2016 – aprovação  Deliberação:      2. Contrato de aquisição de serviços – levantamento de espólio – Museu do Mar – Dr. Paulo Pitôrra – emissão de parecer  Deliberação:       DELIBERAÇÕES DIVERSAS  1. Construção da escola do 1.º ciclo do EB/JI do Pinhal do General – Quinta do Conde – receção definitiva Deliberação:    
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2. Aumento temporário de fundos disponiveis – insuficiência de fundos – cabimentos efetuados entre 04 e 15 de Janeiro de 2016 – aprovação  Deliberação:      3. Aumento temporário de fundos disponiveis – insuficiência de fundos – cabimentos efetuados entre 18 e 29 de Janeiro de 2016 – aprovação  Deliberação:      4. Aumento temporário de fundos disponiveis – insuficiência de fundos – cabimentos efetuados entre 01 e 15 de Fevereiro de 2016 – aprovação  Deliberação:      5. Aumento temporário de fundos disponiveis – insuficiência de fundos – cabimentos efetuados entre 16 e 29 de Fevereiro de 2016 – aprovação  Deliberação:      6. Aumento temporário de fundos disponiveis – insuficiência de fundos – cabimentos efetuados entre 01 e 15 de Março de 2016 – aprovação  Deliberação:      7. Aumento temporário de fundos disponiveis – insuficiência de fundos – cabimentos efetuados entre 16 e 31 de Março de 2016 – aprovação  Deliberação:      8. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos efetuados entre 24 de Março e 06 de Abril de 2016 – aprovação – ratificação (Vereador)  Deliberação:      
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9. Alargamento de vias municipais’2016 – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação:       10. Fornecimento de massas asfalticas para as estradas do concelho de Sesimbra’2016 – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação:       11. Reparação de calçadas em passeios na freguesia da Quinta do Conde – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação:       12. Aquisição de novo módulo para receção no Espaço Interpretativo da Lagoa Pequena – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação:       13. Lote 1 – Praia da Califórnia e Praia do Ouro; Lote 2 – Praia das Bicas e Praia do Moinho de Baixo; Lote 3 – Praia da Lagoa de Albufeira (mar e terra) – serviços de limpeza – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação:       14. Apoio a formação “Modo de Produção Biológico” – celebração de acordo de colaboração entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a CEARTE – minuta – aprovação  Deliberação:       15. Promoção, divulgação, formação e desenvolvimento da prática do Aeromodelismo – celebração de protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Sesimbra, a Junta de Freguesia da Quinta do Conde, o “Control Line Portugal - Clube de Aeromodelismo” e a Federação Portuguesa de Aeromodelismo – minuta – aprovação  Deliberação:    
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16. Férias Jovem – Brincar Sesimbra – projeto pedagógico – aprovação  Deliberação:       17. Férias Jovem – Brincar Sesimbra – normas de funcionamento – aprovação  Deliberação:       18. Férias Jovem’2016 – XXV Edição – Brincar Sesimbra – aprovação  Deliberação:       19. Agrupamentos de Escolas do Concelho – material didático, limpeza, expediente, telefones, prolongamento de horário e equipamento informático – pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico – ano 2016 – subsídios mensais Deliberação:       20. Centro de Estudos Culturais e de Ação Social Raio de Luz – centro de dia para idosos – aquisição de palamenta – subsídio eventual  Deliberação:      21. Grupo Desportivo e Cultural do Conde 2 – obras no Polidesportivo – subsídio eventual Deliberação:       22. Associação de Cultura e Recreio União Trabalhadora Zambujalense – aquisição de projetores para o Campo de Futebol – subísidio eventual Deliberação:         



20.04.2016 

  

 7

23. Grupo Desportivo de Sesimbra – aquisição de um termoacumulador de 1.000 litros para o balneário do Estádio da Vila Amália – subsídio eventual  Deliberação:       24. Condecorações Municipais’2016 – funcionários  Deliberação:       25. Condecorações Municipais’2016 – entidades  Deliberação:       INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE   Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 31 de Março e de 06 de Abril de 2016 (zona 5).  Despachos de gestão urbana – zona oriental de 24 e 31 de Março de 2016.  
 INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  Do Gabinete de Turismo, Economia Local e Pescas/Pescas, Ruralidade e Empresário Turismo dando conta do relatório mensal de atividades – Março 2016.  Do Gabinete de Turismo, Economia Local e Pescas/Pescas, Ruralidade e Empresário Turismo dando conta dos dados estatísticos da Docapesca de Sesimbra referentes ao pescado capturado e vendido nos anos 2014 e 2015, nas lotas de Portugal Continental.  Do Gabinete de Turismo, Economia Local e Pescas/Pescas, Ruralidade e Empresário Turismo dando conta dos dados estatísticos enviados pela Delegação Marítima de Sesimbra referentes aos pescadores matriculados em Sesimbra por idade e segmento de pesca nos anos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.  Do Projeto Municipal AUGI – contas intercalares de 2014 e 2015 referentes à AUGI 54 do Alto das Vinhas.  Do Gabinete de Projetos Gestão e Fiscalização de Obras dando conta da 3.ª fase da liberação da caução da obra de reconversão urbanística – zona central do Núcleo Antigo da Vila de Sesimbra.  Divisão de Gestão de Recursos Humanos – Reserva de recrutamento’2016.   INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOUROS DA AÇÃO SOCIAL E DA EDUCAÇÃO E DESPORTO  Do Gabinete de Habitação e Ação Social dando conta do relatório de avaliação referente à Sessão de Sensibilização para a Prevenção de Quedas nos Idosos, dinamizada a 24 de 
Novembro de 2015 com o apoio da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia.  Da Divisão de Educação e Desporto dando conta do relatório anual de atividades 
2014/2015.   
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INFORMAÇÕES – VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  6.ª alteração ao Orçamento e 5.ª alteração às Grandes Opções do Plano’2016.  Relação das despesas efetuadas com o fundo maneio, pelos diversos serviços durante o mês Março’2016.  


