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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2017 

 

ORDEM DO DIA 

 

EXPEDIENTE 
 
1. Email da Área Metropolitana de Lisboa, a enviar a comunicação da Entidade de Serviços 

Partilhados da Administração Pública-ESPAP, solicitando às entidades compradoras 
vinculadas e às voluntárias que o pretendam, o reporte de cadastro e histórico do 
consumo de combustíveis rodoviários, eletricidade e gás natural. (SGD 37.446)  

 
 
2. Email da Área Metropolitana de Lisboa, a enviar, na sequência da reunião ordinária de 01 

de Agosto da sua Comissão Executiva, a minuta da ata n.º 17/CEML/2017, bem como a 
ata n.º 15/CEML/2017, relativa à reunião ordinária de 11 de Julho de 2017, e a ata n.º 
16/2017, relativa à reunião extraordinária de 13 de Julho de 2017. (SGD 37.445)  

 
 
3. Email da Área Metropolitana de Lisboa, a enviar, na sequência da reunião ordinária de 08 

de Agosto da sua Comissão Executiva, a minuta da ata n.º 18/CEML/2017, bem como a 
ata n.º 17/CEML/2017, relativa à reunião ordinária de 01 de Agosto de 2017. 
(SGD 37.447)  

 
 
4. Ofício da Agência Portuguesa do Ambiente a informar que, na sequência do ofício desta 

Câmara Municipal n.º 7.769, de 10 de Maio de 2017, considera que a ação material 
correspondente ao “Desassoreamento da Lagoa de Albufeira” merecerá melhor 
enquadramento num futuro Aviso do POSEUR, em data próxima ou posterior à conclusão 
do referido projeto, garantindo que a candidatura apresenta, nesse momento, a 
maturidade necessária à sua aprovação. (SGD 33.101)  

 
 
5. Ofício dos Amigos da Discoteca La Belle Époque 1980-1996 a agradecer toda a 

colaboração prestada por esta Câmara Municipal aquando da realização da 6.ª festa da 
discoteca La Belle Époque 2017, que se realizou no passado dia 22 de Julho na 
Fortaleza de Santiago em Sesimbra. (SGD 32.027) 

 
 
6. Ofício do Grupo Recreativo Escola de Samba Trepa no Coqueiro a enviar a lista dos 

novos corpos gerentes para o próximo triénio 2017/2020. (SGD 35.562) 
 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. 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 (            /UAPU – Presidente/Urbanismo) 
Deliberação:  
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2. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 07/2004 – lote 
183 – Alto das Vinhas – António Pedro Cordeiro 
(            /UAPU – Presidente/Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1. Saneamento da Freguesia do Castelo – fecho do subsistema SAR Lagoa/Meco – rede de 
coletores Azoia/Pinheirinhos – erros e omissões – não aceitação – ratificação 
(Presidente) (SGD 14.030/GPGFO - Presidente) 
Deliberação:  

 
 
 
 

2. Alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal – transposição dos Planos Especiais 
de Ordenamento do Território – revogação da deliberação de 07/12/2016  
(SGD 13.892/Urbanismo/Projeto do Plano Diretor Municipal – Presidente) 
Deliberação:  

 
 
 
 

3. Fornecimento de refeições em regime de connfeção local e de refeições transportadas 
para para os jardins-de-infância e escolas básicas do 1.º  ciclo da rede pública do 
concelho – minuta – aprovação  
(SGD                 /Educação – Presidente) 
Deliberação:  

 
 
 
 

4. Fração D, 1.º Dt.º do Edifício Varandas Felizes sito na Rua Conselheiro Ramada Curto, 
n.º 48 – Sesimbra – aquisição (SGD       /Administração e Finanças – Vice-Presidente) 
Deliberação:  

 
 
 
 

5. Alienação dos lotes 12 e 13, sitos na Fonte da Telha, em Sesimbra – ajuste direto 
(SGD             /Administração e Finanças – Vice-Presidente)  
Deliberação:  

 
 
 
 

6. Quinta do Conde – pagamento dos encargos de urbanização em prestações – aprovação 
(SGD 14.182/Urbanismo – Presidente) 
Deliberação:  
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7. Provas Desportivas de Setembro e Outubro de 2017 – regata de aiolas e travessia da 
baia – normas de participação – aprovação (SGD 13.468/Desporto – Presidente) 
Deliberação:  

 
 
 
 

8. Obra de ligação ao ramal de esgoto – habitação sita na Rua da Assenta n.º 43 – 
Sesiimbra – candidatura no âmbito do RMARH – subsídio – Maria Liseta Sabino  
(SGD 13.684/Ação Social – Presidente) 
Deliberação:  

 
 
 
 

9. Barca Nossa Senhora Aparecida – Sesimbra é Peixe – realização de 9 atividades “Artes 
de Pesca” – pescadores – subsídios eventuais 
(SGD 13.520 /Economia Local – Presidente) 
Deliberação:  

 
 
 
 

10. Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora da Atalaia’2017 – Círio da Azoia – 
subsídio eventual (SGD 13.811/Cultura – Presidente) 
Deliberação:  

 
 
 
 

11. Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora D’El Cármen’2017 – subsídio eventual 
(SGD 13.812/Cultura – Presidente) 
Deliberação:  

 
 
 
 

12. Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora da Luz’2017 – subsídio eventual  
(SGD 13.812/Cultura – Presidente) 
Deliberação:  

 
 
 
 

13. Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora do Cabo Espichel’2017 – subsídio 
eventual (SGD 13.812/Cultura – Presidente) 
Deliberação:  

 
 
 
 
 
 



06.09.2017 

 
 

14. Sesimbra Expressão Fotográfica e Artística (SEFA) – aquisição de sistema para projeção 
audiovisual – subsídio eventual (SGD 14.074/Cultura – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES DA PRESIDENTE – OUTRAS 
• Do Gabinete Projetos, Gestão e Fiscalização de Obras a dar conta que, relativamente à 

obra de “Pavimentação da Estrada dos Murtinhais na Lagoa de Albufeira”, existem 
condições para se proceder à 4.ª fase da liberação da caução. 


