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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2016 
 
Moção “POR UM PASSE SOCIAL INTERMODAL COM TODOS OS OPERADORES, EM TODA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA”  
Deliberação:  

  
ORDEM DO DIA  

 
EXPEDIENTE 
1. Email do Grupo Parlamentar “Os Verdes” a enviar o teor da resposta às perguntas colocadas pelos Senhores Deputados Heloísa Apolónia e José Luís Ferreira, ao Ministro-Adjunto e ao Ministério das Finanças, sobre a situação da “Quinta do Conde – Sesimbra – no que respeita às Finanças Locais”.      DELIBERAÇÕES DIVERSAS   1. Saneamento da Bacia de Sesimbra – execução das redes de drenagem do concelho de Sesimbra – Avenida dos Combatentes e Rua General Humberto Delgado – abertura de concurso público – júri – designação  Deliberação:      2. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos efetuados entre 18 e 29 de Junho de 2016 – aprovação Deliberação:       3. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos efetuados entre 01 e 15 de Julho de 2016 – aprovação  Deliberação:       4. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos efetuados entre 01 e 12 de Agosto de 2016 – aprovação  Deliberação:   
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5. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos efetuados entre 16 e 31 de Agosto de 2016 – aprovação  Deliberação:       6. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos efetuados entre 25 de Agosto e 07 de Setembro de 2016 – aprovação – ratificação (Vereador) Deliberação:       7. Aquisição de um sistema de gestão de cadastro – aquisição e instalação do software mais implementação de acesso web – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação  Deliberação:       8. Beneficiação do grupo electromecânico da estação de elevação de água do Casalão – Es1 – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação  Deliberação:       9. Fornecimento de massas asfálticas para as estradas do concelho’2016 – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação  Deliberação:       10. Instalação de um centro de entrega/recolha de monos e resíduos verdes, no Zambujal – celebração de contrato de arrendamento não habitacional entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Associação de Cultura e Recreio União Trabalhadora Zambujalense (ACRUTZ) – minuta – aprovação  Deliberação:       11. Cafetaria instalada no edifício da biblioteca e cineteatro municipal João Mota, em Sesimbra – concessão de utilização, ocupação e exploração – hasta pública     Deliberação:   
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 12. “Escolhe o Teu Caminho” – projeto de prevenção de comportamentos de risco – prevenção dos consumos de álcool e tabaco – candidatura ao Prémio Fórum Nacional Álcool e Saúde (FNAS) – aprovação      Deliberação:       13. Fogos municipais construídos ou adquiridos com ou sem apoio do Estado (Administração Central – suspensão – revogação da deliberação de 04.Agosto.2004  Deliberação:       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.º – Fátima Marques Vigário  Deliberação:       15. Feira Festa da Quinta do Conde’2016 – reforço de cabimento – alteração da deliberação de 06.Abril.2016  Deliberação:       16. Reuniões ordinárias do mês de Outubro – alteração da data  Deliberação:       17. Reuniões ordinárias do mês de Novembro – alteração da data  Deliberação:        INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE   Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 05 a 12 de Agosto de 2016 (zona 5 e zona 3).  Despacho de gestão urbana – zona oriental de 01 de Setembro de 2016.  
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INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE, POR MOTIVO DE FÉRIAS DO PRESIDENTE   Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 05 a 12 de Setembro de 2016 (zona 5 e zona 3). 
   INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – OUTRAS, POR MOTIVO DE FÉRIAS DO PRESIDENTE   Cópia do ofício dirigido à Direção Geral do Tesouro e Finanças, Eng.º Bernardo Alabaça, a 21 de Abril de 2016, a informar que, na sequência da decisão de não integrar o edifício da 

Ala Norte do Santuário do Cabo Espichel, no elenco de imóveis com potencial interesse turístico, passíveis de serem incluídos em projeto temático de rentabilização, o Município 
reitera o interesse na aquisição do imóvel em causa, através de um procedimento por ajuste direto.  

  
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOURO DA HABITAÇÃO  Do Gabinete de Habitação e Ação Social dando conta do “inquérito à caracterização da 

habitação social solicitado pelo INE”.    


