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

 

ORDEM DO DIA 

 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Conselho Metropolitano de Lisboa a informar ter, na sua reunião ordinária 
realizada no dia 20 de Julho de 2017, cumprido um minuto de silêncio em memória do 
Senhor Arquiteto Augusto Pólvora, ex-Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, 
falecido em 02 de Julho de 2017 e a expressar o profundo pesar pelo seu falecimento. 
(SGD 32.838) 

 
 
2. Ofício da Câmara Municipal de Setúbal a enviar o voto de pesar pelo falecimento de 

Augusto Pólvora, aprovado, por unanimidade, na reunião ordinária, realizada no dia 05 de 
Julho de 2017. (SGD 32.229) 

 
 
3. Ofício da Assembleia Municipal de Lisboa a enviar o voto de pesar pelo falecimento de 

Augusto Pólvora, subscrito pelo grupo municipal do PCP, aprovado, por unanimidade, na 
reunião realizada no dia 04 de Julho de 2017. (SGD 31.788) 

 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Obras novas – construção de moradia, piscina, anexo e muro – arquitetura – Rua do Sol 
Poente – Lagoa de Albufeira – Luís Guerra (12.810/UAPU – Presidente/Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 

2. Obras novas – construção de lar para idosos – cedência destinada a espaços exteriores 
e obras associadas – alteração da deliberação de 24.Maio.2017 – Carrasqueira – Lar 
Costa Azul, Ld.ª (               /UAGU – Presidente/Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 

3. Destaque – Aiana de Cima, lote 10 – Adriano Borda D’Água – indeferimento   
(39/UAPU – Presidente/Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 

4. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 03/2006 – lotes 
03 a 13 e 16 a 28 (projeto tipo) – Charneca da Cotovia – ACM Sousa, SA  
(40/UAPU – Presidente/Urbanismo) 
Deliberação:  
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1. Redes pedonais e cicláveis – en 379 – Maçã/Santana – abertura de concurso público – 
júri – nomeação (SGD / – Presidente) 
Deliberação:  

 
 
 

2. Concessão de exploração e gestão, em regime de concessão de serviço público de 
lugares e parques de estacionamento pago na via pública, contrato – modificação 
objetiva – reposição do equilíbrio financeiro – prorrogação do prazo de vigência – nova 
minuta – adenda – aprovação  
(SGD 13.480/Administração e Finanças – Vice-Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

3. Bloco da Mata – arrendamento a particulares para realojamento de inquilinos 
(SGD 13.476 /Ação Social – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

4. Lagar de Sampaio – celebração de contrato de arrendamento entre o Município de 
Sesimbra e a Cooperativa Agrícola Castelo-Zimbra (SGD 12.620/Cultura – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

5. Cedência da área de 126 m2 do lote 816 da Conde 1 destinada ao domínio privado 
municipal – aceitação – A. J. Martins Seco Construções Seco, Ld.ª – emissão de certidão 
(SGD 13.018/Urbanismo/Zor – Presidente) 
Deliberação:  

 
 

 
6. Mercado Municipal de Sesimbra – arrematação em hasta pública do direito à ocupação 

da banca n.º 32, destinada a produtos hortofrutícolas – ato público – comissão – 
nomeação (SGD 13.519/Economia Local – Presidente) 
Deliberação:  

 
 
 
7. Mercado Municipal da Quinta do Conde – arrematação em hasta pública do direito à 

ocupação das lojas n.ºs 1, 2, 8 e 23 – ato público – comissão – nomeação  
(SGD 13.520 /Economia Local – Presidente) 
Deliberação:  

 
 
 

8. Serviços Prestados à População Desempregada e Imigrante – celebração de protocolo 
entre o Município de Sesimbra e o Centro de Recursos Educativos e Formação (CREF) – 
atualização do valor do subsídio anual – minuta – aprovação – revogação das 
deliberações anteriormente tomadas (SGD 12.7894/Ação Social – Presidente) 
Deliberação:  
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9. Manutenção e Conservação Periódica de Espaços Verdes dos Estabelecimentos 
Escolares – inclusão dos projetos “Sesimbra em Ondas de Flores e “Uma Raiz, um 
Jardim” – celebração de protocolo entre o Município de Sesimbra e a Cercizimbra – 
atualização do valor do subsídio anual – minuta – aprovação – revogação das 
deliberação de 20.Janeiro.2010 (SGD 12.973/Educação – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

10. Dinamização da Componente de Apoio à Família (prolongamento de horário) – 
estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública do concelho – celebração de 
protocolo entre o Município de Sesimbra, o Agrupamento de Escolas Navegador 
Rodrigues Soromenho, o Agrupamento de Escolas de Sampaio e a Associação Casa do 
Povo de Sesimbra – minuta – aprovação (SGD 12.680/Educação – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

11. Dinamização da Componente de Apoio à Família (prolongamento de horário) – 
estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública do concelho – celebração de 
protocolo entre o Município de Sesimbra, o Agrupamento de Escolas Navegador 
Rodrigues Soromenho, o Agrupamento de Escolas de Sampaio e a Associação Externato 
Santa Joana – minuta – aprovação (SGD 12.680/Educação – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

12. Dinamização da Componente de Apoio à Família (prolongamento de horário) – 
estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública do concelho – celebração de 
protocolo entre o Município de Sesimbra, o Agrupamento de Escolas da Boa Água, o 
Agrupamento de Escolas Michel Giacometti, o Agrupamento de Escolas da Quinta do 
Conde e o Centro Comunitário da Quinta do Conde – minuta – aprovação  
(SGD 12.673/Educação – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

13. Dinamização da Componente de Apoio à Família (prolongamento de horário) – 
estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública do concelho – celebração de 
protocolo entre o Município de Sesimbra, o Agrupamento de Escolas da Boa Água, o 
Agrupamento de Escolas Michel Giacometti, o Agrupamento de Escolas da Quinta do 
Conde e a Liga dos Amigos da Quinta do Conde – minuta – aprovação 
(SGD 12.678/Educação – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

14. Projeto “Sempre a Mexer para Não Envelhecer” – dinamização da atividade fitness 
mental – protocolo celebrado entre o Município de Sesimbra e a Associação Cultural e 
Recreativa Clube Equilíbrio e Bem Estar – renúncia – ratificação (Presidente)  
(SGD 13.500/Ação Social – Presidente) 
Deliberação:  
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15. Apoio a Formação “Fabrico de Compotas, Conservas e Licores” – celebração de acordo 
de colaboração entre o Município de Sesimbra e o Centro de Formação Profissional para 
o Artesanato (CEARTE) – minuta – aprovação  
(SGD 13.533/Economia Local – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

16. Apoio a Formação “Cultura de Horticolas em Modo de Produção Biológica” – celebração 
de acordo de colaboração entre o Município de Sesimbra e o Centro de Formação 
Profissional para o Artesanato (CEARTE) – minuta – aprovação  
(SGD 13.535/Economia Local – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

17. Projeto “Sempre a Mexer para Não Envelhecer” – época 2017/2018 – coletividades, 
manutenção e limpeza de espaços verdes – meses de Julho a Setembro’2017 – 
subsídios  (SGD 13.261/Ação Social – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

18. Festas em Honra de Nossa Senhora da Esperança’2017 – paróquia – subsídio eventual  
(SGD 12.596/Cultura – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

19. Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa Água’2017 – paróquia – subsídio eventual  
(SGD 13.222/Cultura – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

20. Agrupamento de Escolas Michel Giacometti – projeto experimenta – subsídio eventual 
(SGD 12.439/Educação – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

21. Associação de Beneficência, Amizade e Solidariedade (ABAS) – 25.º aniversário – 
comemoração – aquisição de medalhas – subsídio eventual  
(SGD 12.972/Ação Social – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

22. Liga dos Combatentes – núcleo de Sesimbra – instalações – realização de reparações 
básicas – subsídio eventual (SGD 12.844/Ação Social – Presidente) 
Deliberação:  
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23. Grupo Desportivo de Sesimbra – substituição de canalizações nos balneários e 
instalações do Estádio Vila Amália – prosseguimento dos trabalhos – Regulamento  
Municipal de Apoio Financeiro ao Associativismo Desportivo – subsídio eventual  
(SGD 12.135/Desporto – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

24. Associação de Cultura e Recreio União Trabalhadora Zambujalense – remodelação do 
posto médico e rouparia do campo de futebol – Regulamento Municipal de Apoio 
Financeiro ao Associativismo Desportivo – subsídio eventual  
(SGD 11.943/Desporto – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

25. Grupo Desportivo e Cultural do Casal do Sapo – construção de infraestruturas destinadas 
à atividade desportiva – Regulamento Municipal de Apoio Financeiro ao Associativismo 
Desportivo – subsídio eventual (SGD 11.860/Desporto – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

26. Santos Populares’2017 – marchas populares – Centro Comunitário da Quinta do Conde – 
valor do subsídio – retificação da deliberação de 21.Junho.2017  
(SGD 13.353/Cultura – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

27. Santos Populares’2017 – animação e ornamentação de ruas – Sociedade Musical 
Sesimbrense, Clube Sesimbrense e GRES Saltaricos do Castelo – subsídios eventuais  
(SGD 13.317/Cultura – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

28. Carnaval’2017 – grupos e escolas de samba – subsídios – retificação da deliberação de 
11.Janeiro.2017 e GRES Bota no Rego – retificação da deliberação de 22.Março.2017 
(SGD 13.300/Cultura – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

29. Carnaval de Verão’2017 – escolas de samba e grupos axé – subsídios eventuais  
(SGD 11.136/Cultura – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

30. Associação do Yoga-Ashrama de Sesimbra – animação de verão’2017 – subsídio 
eventual (SGD 13.470/Cultura – Presidente) 
Deliberação:  
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31. Associação Desportiva Cultural e Social MGBOOS – animação de verão’2017 – subsídio 
eventual (SGD 13.334/Cultura – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

32. Associação Desportiva Cultural e Social-MGBOOS – “Aqui Há Jazz´2017” – subsídio 
eventual (SGD 13.338/Cultura – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

33. Escola Secundária de Sampaio – clube de basquetebol – contratação de técnicos – 
Regulamento Municipal de Apoio Financeiro ao Associativismo Desportivo – subsídio 
mensal (SGD 11.705/Desporto – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

34. Surf Clube de Sesimbra – contratação de técnicos – Regulamento Municipal de Apoio 
Financeiro ao Associativismo Desportivo – subsídio mensal  
(SGD 11.810/Desporto – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

35. Associação Dojo Ko Tora Nin – contratação de técnicos – Regulamento Municipal de 
Apoio Financeiro ao Associativismo Desportivo – subsídio mensal  
(SGD 12.341/Desporto – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DA PRESIDENTE  
 Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 17 de Julho a 10 de Agosto de 2017. 
 Despachos de gestão urbana – zona oriental de 02 e 08 de Agosto de 2017. 

 
 

INFORMAÇÕES DA PRESIDENTE – OUTRAS 

 Do Gabinete de Turismo, Economia Local e Pescas- Turismo – Parque de Campismo 
Municipal Forte do Cavalo a enviar o relatório mensal das principais ocorrências, 
durante o mês de Julho’2017. (SGD 33.739)  

 Do Gabinete de Turismo, Economia Local e Pescas - Comércio Local a dar conta do termo 
do prazo da subconcessão da loja 3, do Mercado Municipal da Quinta do Conde, destinada 
a sapateiro, chaves e fechaduras (SGD 35.111)  

 
 
INFORMAÇÕES DO VICE-PRESIDENTE – PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 

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

 


