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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2016 
ORDEM DO DIA 

  
EXPEDIENTE 
1. Email da Associação de Municípios Portugueses a informar que o Governo criou agora um Grupo Técnico para definição de critérios para a avaliação da reorganização do 

território das freguesias, o qual deve apresentar um relatório no prazo de 180 dias.   
 2. Email da Comissão Diretiva do POR Lisboa 2020 a enviar a versão atualizada do contrato de delegação de competências, no âmbito dos PEDU que lhe foi remetida pela Agência 

para o Desenvolvimento e Coesão. Mais informa que a assinatura do referido contrato teve lugar no dia 31 de Maio, no Europarque, em Santa Maria da Feira.  
  REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
1. Destaque – Caixas – Júlio Costa Deliberação:       2. Destaque – Pinhal de Cima – Maria Fortunata Santos e outro Deliberação:       3. Destaque – Quintola de Santana – Luís Pereira e Outros Deliberação:       4. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 04/88 – Maçã – Herdeiros de Carolino da Cruz Silva  Deliberação:       5. Constituição de compropriedade n.º 02/2016 – Boeiro – Pedreiras – Emílio Graça – emissão de parecer favorável Deliberação:  
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS   1. Fornecimento de energia elétrica para as instalações do Município de Sesimbra, para os anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 – abertura de concurso público – comissões – nomeação  Deliberação:        2. Aquisição de combustível rodoviário para a frota municipal, incluindo instalação de tanque de combustível, terminais de abastecimento, software de gestão de consumos, de fossa de hidrocarboneto, a vigorar para o triénio 2016/2018 – concurso público – não adjudicação – revogação da decisão de contratar – notificação a todos os concorrentes – aprovação            Deliberação:        3. Concessão e construção de exploração do complexo funerário e forno crematrório do cermitério municipal de Sesimbra na Quinta do Conde – receção provisória parcial   Deliberação:        4. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos efetuados entre 05 e 18 de Maio de 2016 – aprovação – ratificação (Vereador)  Deliberação:        5. Alargamento de vias municipais em Almoinha – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação:        6. Alargamento de vias municipais em Zambujal – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação:    
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7. Aquisição de equipamento de luz e som para a Fortaleza de Santiago – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação:        8. Aquisição de sacos molok com capacidade de 5000 litros e de 3000 litros – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação:        9. Construção de passadiço sobrelevado em plástico 100% reciclado na praia da Lagoa de Albufeira – 1.ª fase – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação:        10. Microsoft Premier – aquisição de serviços – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação:        11. Reabilitação do fogo n.º 2 do antigo Bairro Infante D. Henrique – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação:        12. Realização de redes de drenagem de águas residuais na Aldeia do Meco – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação:         
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13. Transferência de obrigações em garantias bancárias prestadas pelo Barclays para o Bankinter – autorização    Deliberação:        14. Parque Municipal e Campismo da Maçã – contrato de concessão – resolução – aprovação    Deliberação:        15. Piscina de Sesimbra – preços’2016 – aprovação Deliberação:        16. Sistema de gestão de qualidade – 2015/2016 – revisão – aprovação    Deliberação:        17. Apoio técnico e coordenação na área de investigação histórica – protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Torre do Tombo – alteração da deliberação de 05.Maio.2016    Deliberação:        18. Toponímia – atribuição de topónimo “Beco Alto do Casalão” – Casalão – aquisição de sinalização toponímica – transferência para a Junta de Freguesia do Castelo    Deliberação:        19. Toponímia – atribuição de topónimo “Rua Barreto Gomes” – Parral – aquisição de sinalização toponímica – transferência para a Junta de Freguesia do Castelo    Deliberação:  
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20. Toponímia – prolongamento do traçado da Estrada do Parral – atribuição de topónimo     Deliberação:        21. Toponímia – atribuição de topónimo “Rua do Beija Flor – Zambujal de Cima – aquisição de sinalização toponímica – transferência para a Junta de Freguesia do Castelo    Deliberação:        22. Toponímia – atribuição de topónimo “Rua Joaquim da Costa” – Zambujal de Cima – aquisição de sinalização toponímica – transferência para a Junta de Freguesia do Castelo    Deliberação:        23. Toponímia – atribuição de topónimo “Rua da Bela Vista” – Pinhal do General – Quinta do Conde – aquisição de sinalização toponímica – transferência para a Junta de Freguesia da Quinta do Conde    Deliberação:        24. Toponímia – alteração do traçado da “Avenida Almirante Reis” – Quinta do Conde – revogação de parte da deliberação de 06.Abril.2000, no que diz respeito ao nome atribuído a parte da via – aquisição de sinalização toponímica – transferência para a Junta de Freguesia da Quinta do Conde    Deliberação:        25. Apoio alimentar em período de pausas letivas – famílias carenciadas – cabazes alimentares – atribuição     Deliberação:        
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26. Clube Naval de Sesimbra – Campeonato da Europa de Vela’2018 – categoria de juniores, classes 420 e 470 – candidatura – emissão de declaração de compromisso – ratificação (Vice-Presidente)     Deliberação:        27. Apoio às actividades de tempos livres – normas – revogação da deliberação de 21.Dezembro.2011     Deliberação:        28. Transportes escolares – normas e critérios de acesso – alteração da deliberação de 23.Julho.2014     Deliberação:        29. SportZimbra – 1.ª Edição – normas de funcionamento – aprovação      Deliberação:        30. V Sarau Sesimbra em Movimento – tributo a “Zeca Afonso” – aprovação     Deliberação:        31. Atribuição de distinções e condecorações municipais – Grupo Desportivo União da Azoia – atleta Luísa Gaboleiro – campeã ibérica de sprint, em D50 – orientação pedestre – medalha de mérito grau ouro     Deliberação:        
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32. Atribuição de distinções e condecorações municipais – Grupo Desportivo de Sesimbra – atleta Rodrigo Ribeiro – campeão regional de singulares e de pares sub 15 de badminton – treinador Bruno Faustino – medalhão da Vila de Sesimbra     Deliberação:        33. Agrupamento de Escolas de Sampaio e Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde – projectos de escola – ano lectivo 2015/2016 – subsídios eventuais     Deliberação:        34. Carnaval’2016 – projecto de melhoria – subsídios – retificação da deliberação de 20.Janeiro.2016     Deliberação:        35. Paróquia do Castelo – espectáculo de Teresa Salgueiro na Igreja do Cabo Espichel – ciclo Arrábida Sacra – subsídio eventual     Deliberação:        36. Grupo Desportivo da Azoia – 2.ª maratona em BTT – Por Trilhos do Espichel – subsídio eventual     Deliberação:        37. Grupo Folclórico e Humanitário do Concelho de Sesimbra – IV edição do Festival de Folclore de Sesimbra – subsídio eventual     Deliberação:         
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INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE   Despachos de gestão urbana – zona oriental de 30 de Maio de 2016.  
 INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE  - OUTRAS  Avaliação de satisfação de clientes no âmbito do Sistema de Gestão de Qualidade.  Do Gabinete do Turismo, Economia Local e Pescas/Turismo a dar conhecimento da Evolução do Turismo em Sesimbra’2016 – 1.º trimestre, tendo-se verificado face ao período homólogo de 2015 um crescimento global de 25% (5% dormidas de portugueses e 65% dormidas de estrangeiros).  INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE, POR MOTIVO DE DOENÇA DO PRESIDENTE   Despachos de gestão urbana – zona oriental de 20 de Maio de 2016.  
 INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – OUTRAS, POR MOTIVO DE DOENÇA DO PRESIDENTE   Do Gabinete de Apoio à Presidência a informar que de acordo com a votação on line das duas propostas apresentadas, no âmbito das Opções Participadas, a vencedora com 3.337 votos foi a relativa à “Intervenção no Centro de Atividades Ocupacionais e Lar Residencial da Cercizimbra, na Quinta do Conde”, que irá receber 50.000 € para a sua concretização, tendo saído vencida a proposta “Esterilização de canídeos”, com 1.524 votos.  Do Assessor do Presidente da Câmara do Gabinete Projeto Municipal das AUGI dando conta do resumo das Assembleias das AUGI n.º 61 da Lagoa de Albufeira, 41 do Casal do Sapo e 23 da Lagoa de Albufeira, que decorreram nos dias 21 e 22 de Maio, nas quais, de acordo com os despachos da Vice-Presidente, representou esta Câmara Municipal.  Do Gabinete de Estudos e Candidaturas dando conta do ofício n.º S04265-201604-ST-PORL, de 21 de Abril de 2016, a notificar esta Câmara Municipal da aprovação do financiamento no valor de 271.333,50€ relativa à operação LISBOA-02-0741-FEDER-000920, designada “REQUALIFICAÇÃO DA LAGOA DE ALBUFEIRA”.    Do Gabinete de Estudos e Candidaturas dando conta do ofício n.º S04374-201604-ST-PORL, de 26 de Abril de 2016, a notificar esta Câmara Municipal da aprovação do financiamento no valor de 188.821,32€ relativa à operação LISBOA-02-0741-FEDER-000912, designada “CORREDOR ECO-SOCIAL DA QUINTA DO CONDE”.   Do Gabinete de Estudos e Candidaturas dando conta do ofício n.º S05403-201605-ST-PORL, de 17 de Maio de 2016, a notificar esta Câmara Municipal da aprovação do financiamento no valor de 133.516,06€ relativa à operação LISBOA-02-0650-FEDER-001207, designada “PLATAFORMA INTEGRADA DE MOBILIDADE – CORREDOURA/SANTANA”.    Do Gabinete de Estudos e Candidaturas dando conta do ofício n.º S05323-201605-ST-PORL, de 16 de Maio de 2016, a informar que por deliberação da sua Comissão Diretiva, de 13.Maio.2016, foi aprovado, nos termos e condições previstos no parecer final da Autoridade de Gestão, a candidatura do PEDU “PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO”.     INFORMAÇÕES – VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  9.ª alteração ao Orçamento e 8.ª alteração às Grandes Opções do Plano’2016.  


