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

  
EXPEDIENTE  
1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua sessão ordinária realizada no dia 28 de Junho, deliberado, por maioria, aprovar a “2.ª Alteração ao 

Regulamento Municipal de Trânsito do Concelho de Sesimbra.”  
 2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua sessão ordinária realizada no dia 28 de Junho, deliberado, por unanimidade, aprovar o “Projeto 

de Regulamento Municipal de Horário de Funcionamento do Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços do Concelho de Sesimbra.”  
 3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua sessão ordinária realizada no dia 28 de Junho, deliberado, por maioria, autorizar a “Abertura de 

Procedimento de Concurso Público para o Fornecimento de Energia Elétrica para as Instalações do Município de Sesimbra Alimentadas em Média Tensão, Baixa Tensão 
Especial e Baixa Tensão Normal, para os anos de 2016, 2017 e 2018.”  

 4. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua sessão ordinária realizada no dia 28 de Junho, deliberado, por unanimidade, autorizar a “Celebração do Contrato de Contratualização do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, entre o 
Município de Sesimbra e a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional na parte em que concretiza a Delegação de Competências da Autoridade de Gestão na 
Câmara Municipal.”  

 5. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua sessão ordinária realizada no dia 28 de Junho, deliberado, por unanimidade, sob proposta da 
Comissão de Líderes dos Grupos Municipais, recomendar a esta Câmara Municipal que considere as Propostas aprovadas na 13.ª edição da Assembleia Municipal de Jovens cujo tema é “Viver Sesimbra: Bem Estar e Equilíbrio!” e que analise a sua pertinência e 
inclusão no Orçamento para 2017.  

 6. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua sessão ordinária realizada no dia 28 de Junho, deliberado, por unanimidade, aprovar os Votos de 
Pesar, que anexam, subordinados aos títulos “Assassinato de Jo Cox” e “Crime homofóbico em Orlando”, e  guardado um minuto de silêncio em memória das vítimas,   

 7. Ofício da Assembleia de Freguesia de Santiago a enviar o teor das moções, 
apresentadas pelo Movimento Sesimbra Unida, aprovadas, por unanimidade, na sua sessão ordinária realizada no dia 14 de Junho, subordinadas aos seguintes temas: Limpeza e Recolha de Lixo” e “Turismo não é compatível com mau cheiro.” 
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8. Email também da Assembleia de Freguesia de Santiago a enviar o teor da moção, apresentada pela CDU, aprovada, por maioria, na sua sessão ordinária realizada no dia 14 de Junho, subordinada ao tema “A Escola Pública, Gratuita, Universal, Inclusiva e de 
Qualidade é um direito de todos os Cidadãos e uma Obrigação do Estado Português.”   9. Email da Área Metropolitana de Lisboa a enviar, na sequência de ter surgido mais um parecer de um município e por se ter verificado da necessidade de proceder a algumas 
correções relativas a contributos de outros municípios, o Relatório sobre a constituição de uma Autarquia Metropolitana, devidamente revisto. 
 

10. Ofício do Senhor Ricardo Medeiros a informar ter, no dia 24 de Maio assumido funções de vogal do Conselho de Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, para as quais foi indicado pelo Conselho Metropolitano da Área Metropolitana de Lisboa.  
Aproveita a oportunidade para, uma vez que a relação do porto com os territórios envolventes é uma preocupação da administração pública, a qual deve ser capaz de 
assumi-la ao lado dos municípios, manifestar a sua disponibilidade e empenho no sentido de continuar a construir este caminho.   

 11. Email do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar o teor da pregunta formulada ao Governo sobre as “Novas instalações para o Tribunal de Sesimbra”. 
  12. Email da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária de Sampaio a agradecer a todos a atenção e dedicação que lhe permitiu o desempenho de um extraordinário trabalho durante todo o ano letivo transato. 

Aproveita a oportunidade para remeter o calendário escolar para o ano letivo 2016/2017.  
  REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 10/04 – lote 4 – Alfarim – Carlos Pereira Deliberação:       2. Augi 65 da Lagoa de Albufeira – retificação da deliberação de 21.Outubro.2015 – obras de urbanização – fixação do prazo de execução – Comissão  de Comproprietários da AUGI 65 Deliberação:       3. Processo de obras n.º 140/06 – pedido de levantamento total do ónus de inalienabilidade – Quintola da Maçã – Maria Luísa Pereira e Lucindo Rafael  Deliberação:  
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PESSOAL 
1. Procedimentos concursais para preenchimento de lugares por tempo indeterminado – 07 assistentes operacionais (limpeza e recolha de resíduos sólidos urbanos) e 01 assistente operacional (espaços verdes e cemitérios) Deliberação:      
 
2. Processo disciplinar – decisão do procedimento – Adelino Garcia Pinhal Patrício Deliberação:    
 

 DELIBERAÇÕES DIVERSAS   1. Saneamento da Freguesia do Castelo – rede de colectores do Zambujal 3.ª fase – vistoria e determinação da liberação da caução    Deliberação:       2. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos efetuados entre 09 e 22 de Junho de 2016 – aprovação – ratificação (Vereador)  Deliberação:       3. Agenda “Sesimbra Acontece” – impressão de 12 edições – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação:       4. Aquisição de conversor de frequência e instrumentação para captação JK14, na Central Apostiça – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação:       5. Bairro Infante D. Henrique, em Sesimbra – 2.ª fase – reconversão – construção de 12 alojamentos  – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação:  
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6. Centro de Apoio à Incubação de Empresas de Sesimbra – obras de requalificação – sala de formação e cozinha incubadora – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação:       7. Escola Básica Integrada da Quinta do Conde – reparação do elevador – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação:       8. Estádio Municipal Vila Amália, em Sesimbra – barramento das bancadas e escadas aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação:       9. Locação de equipamentos para a abertura da Lagoa de Albufeira ao Oceano e movimentação de areias nas praias do concelho de Sesimbra – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação:       10. Mercado Municipal da Quinta do Conde – manutenção de câmaras de congelação e conversão – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação:       11. Mercado Municipal da Quinta do Conde – reabilitação da cobertura – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação:       12. Moagem de Sampaio – construção de cobertura no pátio norte – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação:    
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13. Pavilhão Gimnodesportivo da Quinta do Conde – reabilitação do psio – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação:       14. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do concelho de Sesimbra – lote nascente 2.ª fase – Zona A-Vale da Abelheira, Zona B-Carrasqueira/Cotovia – reparação de pavimentos – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação:       15. XXV edição Férias Jovem – aluguer de autocarros – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação:       16. Sesimbra Município Saudável – cartão – criação e aquisição – aprovação   Deliberação:       17. Projecto “Assador de Peixe – otra vez pexe assade” – normas de funcionamento –  aprovação    Deliberação:       18. Semana gastronómica da cavala – normas de funcionamento e participação – aprovação    Deliberação:       19. Zimbramel’2016 – XVIII Feira do Mel da Península de Setúbal – normas de funcionamento e participação – aprovação    Deliberação:       
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20. Apoio à formação – poda e enxertia na fruticultura – celebração de acordo de colaboração entre a Câmara Municipal de Sesimbra e o Centro de Formação Profissional para o Artesanato (CEARTE) – minuta – aprovação    Deliberação:       21. Doação de espólio bibliográfico do Senhor Eng.º Eduardo Ribeiro Pereira – aceitação     Deliberação:       22. Santos Populares’2016 – marchas populares e ornamentação de ruas – Comissão Organizadora da Feira Festa – subsídios      Deliberação:       23. Projecto “Arte Xávega’2016” – Armador Joaquim Paulo dos Santos – subsídio eventual      Deliberação:       24. Grupo Desportivo União da Azoia – 2.ª Maratona em BTT, por Trilhos do Espichel – subsídio eventual      Deliberação:       25. Grupo Folclórico e Humanitário do Concelho de Sesimbra – IV edição do Festival de Folclore de Sesimbra – subsídio eventual      Deliberação:       INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS ● Informação do Gabinete de Projectos Gestão e Fiscalização de Obras dando conta que, na sequência da vistoria realizada no dia 28.Abril.2916, verificou-se já não existirem defeitos da responsabilidade da firma adjudicatária da empreitada da obra de “Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do concelho de Sesimbra – lote poente 2.ª fase – sistema Fetais/Fornos”, Manuel da Graça Peixito, Ld.ª.      
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INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE, POR MOTIVO DE FÉRIAS DA VICE-PRESIDENTE  Do Gabinete de habitação e Acção Social a enviar o relatório do projecto “Passeios à Borda d´Água’2016”. 
  INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE   Despachos de gestão urbana – zona oriental de 09 e 17 de Junho de 2016. 

  INFORMAÇÕES – VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  10.ª alteração ao Orçamento e 9.ª alteração às Grandes Opções do Plano’2016. 


