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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017 

 

ORDEM DO DIA 

 
EXPEDIENTE 

1. Email da Área Metropolitana de Lisboa a enviar o teor da informação na qual dá conta 
que o “Novo Código dos Contratos Públicos, cuja entrada em vigor está prevista 
para 01 de Julho de 2017” e uma vez que o mesmo irá produzir profundas 
alterações aos procedimentos de contratação pelos Municípios, o Observatório das 
Autarquias Locais criou uma Comissão para responder a quaisquer dúvidas. (SGD 
25.211) 

 
 
2. Email também da Área Metropolitana de Lisboa a remeter a teor da informação sobre o 

“Relatório de Execução Final PORLisboa-QREN 2007/2013.Versão para aprovação 
da Comissão de Acompanhamento do PORLisboa”. (SGD 25.237) 

 
 
3. Email ainda da Área Metropolitana de Lisboa a dar conta das “Medidas de Ajustamento 

e Reprogramação do Portugal 2020”, propostas apresentadas ao Governo pela 
Asssociação Nacional de Municípios Portugueses. (SGD 25.240) 

 
 
4. Email da Área Metropolitana de Lisboa a enviar cópia do ofício n.º 764/2017, de 12 do 

corrente, que remete, na sequência da reunião ordinária de 09 de Junho da 
Comissão Executiva, a minuta da ata n.º 12/CEML/2017, e bem assim a ata n.º 
11/CEML/2017 relativa à reunião de 30 de Maio do ano em curso. (SGD 25.528) 

 
 
5. Email do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a remeter o teor da 

pergunta formulada ao Governo, entregue pelo Deputado SenhorJorge Macahdo, 
sobre “Aplicação da Portaria n.º 19/2017, de 11 de Janeiro -  que estabelece os 
valores a cobrar pelas forças de segurança como contrapartida da prestação de 
serviços e das atividades especialmente desenvolvidas em benefício das entidades 
requisitantes.” (SGD 25.532) 

 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Obras novas – construção de edifício para habitação – Largo do Poço, n.ºs 1 e 4 – Vila 
de Sesimbra – deliberação final – Perímetro Crucial e Construções, Ld.ª – ratificação 
(Vice-Presidente)  
(UAPU Presidente/Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 

PESSOAL 

1. Pessoal não Docente – secção autónoma 2015/2016 – criação – aprovação  
(SGD 9.554 -Presidente/Recursos Humanos) 
Deliberação:  
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1. Construção do Palácio de Justiça – celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de 
Sesimbra e o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos de Justiça – minuta – 
aprovação  
(SGD      - Presidente) 
Deliberação:  
 
 

2. Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano – PEDU/PAMUS Portugal 2020 – 
candidaturas – submissão – autorização – ratificação (Vice-Presidente)  
(SGD 10.085 - Vice-Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

3. Sistema de gestão de qualidade 2016/2017 – revisão – aprovação  
(SGD 10.108 - Administração Geral - Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 
 

4. “Sesimbra é Peixe e Arte na Rua” – 5.º passatempo – normas – aprovação  
(SGD 9.163 - Presidente/Turismo)  
Deliberação:  
 
 
 

5. Cedência da Parcela de Terreno com a área de 63 m2 do lote 1832 da Boa Água 1 
destinada ao domínio privado municipal – Raul Oliveira de Sousa – aceitação e emissão 
de certidão – retificação da deliberação de 11.Janeiro.2017 no que respeita à área de 
cedência (SGD 24.953 - Vice-Presidente/Urbanismo)  
Deliberação:  
 
 
 

6. Santos Populares’2017 – marchas populares e ornamentação de ruas – Comissão 
Organizadora da Feira Festa da Quinta do Conde – subsídios  
(SGD 9.321 - Vice-Presidente/Cultura)  
Deliberação:  
 
 
 

7. Festas em Honra do Senhor Jesus das Chagas’2017 – Comissão de Festas – subsídio 
eventual (SGD 7.796 - Vice-Presidente/Cultura)  
Deliberação: 
 
 
 

8. Grupo Desportivo e Cultural do Conde 2 – reparação da varanda do 1.º andar – 
regulamento municipal de apoio financeiro ao associativismo desportivo – subsídio 
eventual (SGD 9.160 - Vice-Presidente/Desporto)  
Deliberação:  
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9. Associação de Cultura e Recreio União Trabalhadora Zambujalense – manutenção do 
relvado sintético – regulamento municipal de apoio financeiro ao associativismo 
desportivo – subsídio eventual (SGD 9.559 - Vice-Presidente/Desporto)  
Deliberação:  
 
 
 

10. Clube Naval de Sesimbra – provas náuticas’2017 – regulamento municipal de apoio 
financeiro ao associativismo desportivo – subsídio eventual  
(SGD 7.642 - Vice-Presidente/Desporto)  
Deliberação:  
 
 
 

11. Jogos do Futuro da Região de Setúbal’2017 – Torneio de Futebol de Praia – arbitragem – 
Associação de Futebol de Setúbal – subsídio eventual  
(SGD 9.058 - Vice-Presidente/Desporto)  
Deliberação:  
 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  

 Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 07 de Junho de 2017 (zona 1) e de 01 
e 07 de Junho de 2017 (zona 3). 

 Despachos de gestão urbana – zona oriental de 08 de Junho de 2017. 
 
 

INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 
•Da Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos dando conta dos contratos de 
prestação de serviço celebrados com:  Ana Isabel Teixeira de Campos (01.Abril.2017); 
José  Carlos Antunes C. Caleiro (01.Abril.2017; Maurício José Vaz da Costa 
(01.Maio.2017) e Maria do Carmo Polido Martins (20.Junho.2017) e das renovações  
dos contratos de prestação de serviço celebrados com: Ângelo António Leitão 
Tavares (18.Maio.2017) e Paulo António dos Santos Silva (15.Maio.2017).  
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOURO DA EDUCAÇÃO 

 Da Divisão de Educação e Desporto a enviar o questionário de satisfação da qualidade 
do serviço prestado no âmbito do Serviço de Transporte Escolar 2015/2016.  
(SGD 4.563) 
 
 

INFORMAÇÕES – VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 Da Unidade de Contabilidade a enviar os seguintes documentos aprovados pelo Vereador 

do respetivo Pelouro: 8.ª alteração ao Orçamento e 7.ª alteração às Grandes Opções 
do Plano e PPI’2107. (SGD 9.717) 


