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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017 

 

 

ORDEM DO DIA 

 
 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por maioria, na 
sua sessão extraordinária realizada no dia 07 de Abril, aprovar a “2.ª Alteração da 
Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do “Núcleo Antigo da Vila de 
Sesimbra” (SGD 13.143) 

 
 
2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 

unanimidade, na sua sessão extraordinária realizada no dia 07 de Abril, aprovar a 
aquisição de serviços relativa à elaboração de projetos (arquitetura e 
especialidades) necessários à concretização da operação de “Requalificação e 
Ampliação da Escola Básica Navegador Rodrigues Soromenho”, por 
consubstanciar uma situação excepcional e devidamente fundamentada.(SGD 
13.146) 

 
 
3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por 

unanimidade, na sua sessão extraordinária realizada no dia 07 de Abril, autorizar, que a 
celebração, em 2017, do contrato de prestação de serviços de “Fornecimento de 
Refeições em Regime de Confeção Local e de Refeições Transportadas para os 
Jardins-de-Infância e Escolas Básicas do 1.º Ciclo da Rede Pública do Concelho de 
Sesimbra”, consubstancia uma situação excepcional e devidamente fundamentada. 
(SGD 13.148) 

 
 
4. Email da Ára Metropolitana de Lisboa a enviar cópia do ofício n.º 511/2017 que junta a 

minuta da ata n.º 07/CEML/2017, respeitante a ata da reunião ordinária de 04 de 
Abril e bem assim a ata n.º 06/CEML/2017, relativa à reunião de 21 de Março. (SGD 
13.291) 

 
 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 08/96 – lotes 3 e 
5 – Zambujal de Baixo – retificação da deliberação de 14.Fevereiro.2017 – Mateus 
Maravilhas e Ângelo Maravilhas (UAPU 13) 
Deliberação:  
 
 

2. Diversos 
AUGI 24 da Ribeira do Marchante – dívidas relativas a encargos de reconversão – 
doação do lote 160 – prédio 8834/Quinta do Conde – aceitação – Ana Palma (SGD ) 
Deliberação:  
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PESSOAL 

1. Mobilidade intercarreiras – consolidação – Francisco Cordeiro (SGD 5.174)  
Deliberação:  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1. Fornecimento de refeições em regime de confeção local e de refeições transportadas 
para os jardins-de-infância e escolas básicas do 1.º ciclo da rede pública do concelho de 
Sesimbra – abertura de concurso público – júri – nomeação – aprovação (SGD 6.044)  

 Deliberação:   
 
 

2. Saneamento da Freguesia do Castelo – sistema em baixa – 1.º grupo de redes de 
coletores – Caixas/Alfarim/Meco/Torrões – 3.ª fase Meco/Torrões – receção definitiva 
(SGD 13.236)  
Deliberação:   

 

 
3. Construção do jardim-de-infância do Pinhal do General – Quinta do Conde – receção 

definitiva parcial – valor da caução – retificação da deliberação de 05.Abril.2017(SGD )  
Deliberação:   

 

 

4. Instalação do mercado local de produtores na Moagem de Sampaio – aprovação (SGD )  
Deliberação:   

 

 

5. Instalação do mercado local de produtores no recinto da Mãe D’Água no Cabo Espichel –  
aprovação (SGD )  
Deliberação:   

 

6. Centro de Apoio à Incubação de Empresas de Sesimbra – adesão e utilização – normas 
– aprovação (SGD )  
Deliberação:   
 
 

7. Startups Agrícolas – normas de acesso – aprovação (SGD )  
Deliberação:  
 
 

8. Dação em pagamento – lote 1113 – Conde 2 – pagamento em numerário – Graciete 
Nunes e Outros (SGD )  
Deliberação:  
 
 

9. Faixa Costeira de Portugal Continental (COSMO) – Programa de Monitorização – 
colaboração e indicação dos intervenientes da Autarquia – aprovação (SGD )  
Deliberação:  
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10. Ensino Pré-Escolar – componente de apoio à família – revogação da deliberação de 
06.Abril.2016 – normas de funcionamento – aprovação (SGD )  
Deliberação: 
 
 

11. Toponímia – atribuição de topónimos  “Rua António Anacleto” e “Rua Manuel Caminhão”, 
na Vila de Sesimbra (SGD 6.195)  
Deliberação: 
 
 

12. Toponímia – “Beco Afonso Henriques”, na Viila de Sesimbra – revogação da deliberação 
de 17.Dezembro.1987 (SGD 6.228)  
Deliberação: 
 
 

13. Toponímia – atribuição de topónimos  “Beco da Pensoa”, na Vila de Sesimbra – alteração 
da tipologia da via – revogação da deliberação de 17.Dezembro.1987 (SGD 6.217)  
Deliberação: 
 
 

14. Prémio Científico – Sesimbra’2017 – normas de participação – alteração da deliberação 
de 04.Março.2015 (SGD 6.195)  
Deliberação: 
 
 

15. Feira do Livro de Sesimbra – normas de instalação e funcionamento – alteração da 
deliberação de 26.Maio.2010 (SGD 6.010)  
Deliberação: 
 
 

16. Férias Jovem – Brincar Sesimbra@’2017 – aprovação (SGD )  
Deliberação: 
 
 

17. Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra – candidatura ao 
POSEUR – comparticipação do Município – aprovação (SGD 5.958)  
Deliberação: 
 
  

18. Grupo Desportivo de Sesimbra – pedido de cedência de exploração de recinto de 
estacionamento – Verão’2017 – autorização (SGD 4.828)  
Deliberação:  
 
 

19. Recolha de vestuário e calçado usados – protocolo celebrado entre esta Câmara 
Municipal e a Humana – n.º 1 do art.º 2.º - alteração da deliberação de 19.Março.2014 
(SGD 6.099)  
Deliberação:  
 
 

20. Condecorações Municipais  (SGD 6.099)  
Deliberação:  
 
 

21. 13.ª Edição da Mostra de Teatro Escolar – subsídios (SGD 5.368)  
Deliberação:  
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22. Casa do Benfica da Quinta do Conde – atividade desportiva regular – futsal – 
Regulamento de Apoio Financeiro ao Associativismo Desportivo – acerto – reunião de 
03.Agosto.2016 – subsídio mensal (SGD 5.412)  
Deliberação:  
 
 

23. Grupo Desportivo e Cultural do Casal do Sapo – atividade desportiva regular – lutas 
amadoras – Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo – acerto – reunião de 
03.Agosto.2016 – subsídio mensal (SGD 5.630)  
Deliberação:  
 
 

24. Grupo Desportivo e Cultural do Casal do Sapo – contratação de técnicos – lutas 
amadoras – Regulamento de Apoio Financeiro  ao Associativismo Desportivo  – subsídio 
mensal (SGD 5.527)  
Deliberação:  
 
 

25. Grupo Desportivo de Sesimbra – 1.º Torneio Internacional de Veteranos de Hóquei em 
Patins “Sesimbra Cup’2017” – subsídio eventual (SGD 5.637)  
Deliberação:  
 
 

26. Surf Clube de Sesimbra – atleta Simão Pinto – participação no Circuito Mundial de 
Skimboard’2017 – Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo – subsídio 
eventual (SGD 5.640)  
Deliberação:  
 
 
 
 

INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  

 Do Gabinete de Turismo, Economia Local e Pescas/Economia Local dando conta da 
entrega voluntária da loja n.º 1 do Mercado Municipal da Quinta do Conde. (SGD ) 

 Do Gabinete de Turismo, Economia Local e Pescas/Economia Local dando conta da ata 
do ato público de atribuição de lugares aos feirantes na Feira Festa das 
Chagas’2017. (SGD ) 

 Do Gabinete de Projetos, Gestão e Fiscalização de Obras a dar conta da liberação da 
caução respeitante à empreitada da obra de Requalificação Urbana do Núcleo 
Antigo da Vila de Sesimbra – Reconversão Urbanística – Zona Central – 4.ª fase. 
(SGD 5.859) 

 
 
 
INFORMAÇÕES – VICE-PRESIDENTE – PELOURODA CULTURA  

 Da Divisão de Cultura e Bibliotecas a informar que o quadro “Nossa Senhora da 
Misericórdia”, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra e que se 
encontra em depósito no Núcleo Museológico da Capela do Espírito Santo dos 
Mareantes, vai integrar a exposição “Um compromisso para o futuro: 500 anos da 
primeira edição impressa d’O Compromisso da Confraria da Misericórdia”, entre 30 
de Abril e 10 de Setembro de 2017, na Galeria de Exposições Temporárias do 
Museu de São Roque. (SGD 5.658) 
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INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 Da Unidade de Contabilidade a dar conta da 5.ª alteração ao Orçamento e 4.ª Grandes 
Opções do Plano’2017, por si aprovadas. (SGD ) 

 Da Unidade de Contabilidade a enviar a relação das despesas efetuadas pelos 
diversos serviços com o fundo de maneio durante o mês de Março de 2017. (SGD ) 
 


