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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017 

 

ORDEM DO DIA 

 

EXPEDIENTE 
 
1. Ofício da Direção-Geral das Autarquias Locais dando conta que, na sequência do 

apuramento dos pagamentos em atraso relativo ao ano de 2016, e uma vez que se 
verifica que, à ata de 31 de Dezembro de 2016, o Município de Sesimbra não 
apresentava pagamentos em atraso, informa que em cumprimento do despacho de 09 de 
Agosto de 2017 de Sua Excelência o Secretário de Estado das Autarquias Locais, irá 
proceder ao arquivamento da retenção aplicada no âmbito do apuramento dos 
pagamentos em atraso dos anos 2012 e 2013. (SGD 39.011)  

 
 
2. Email da Área Metropolitana de Lisboa, a enviar, na sequência da reunião ordinária de 30 

de Agosto da sua Comissão Executiva, a minuta da ata n.º 19/CEML/2017, bem como a 
ata n.º 18/CEML/2017, relativa à reunião ordinária de 08 de Agosto de 2017.  
(SGD 39.282)  

 
 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Obras novas – instalação de supermercado – deliberação final – Santana – Alcopredial, 
SA (44-UAPU – Presidente/Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 

2. Obras novas – ampliação de parque de campismo – deliberação final – Charneca da 
Cotovia – ITL, Ld.ª (42-UAPU – Presidente/Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 

3. Destaque – Av. Principal – Caixas – António Marques (47 – Presidente/Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 

4. Destaque – Rua da Praia do Moinho de Baixo, n.º 66 – Aldeia do Meco – Apolónia 
Martelo  (46 UAPU – Presidente/Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 

5. Destaque – Torrões – Carlos Homem Neves, Cabeça de Casal da Herança de Maria 
Clementina Neves (10-UAPU – Presidente/Urbanismo) 
Deliberação:  
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6. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 07/91 – aumento 
da STP – lote 84 – Quinta do Conde – LIDL & Companhia   
(14-UAPU – Presidente/Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 

7. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 21/01 – Rua 
Guerra Junqueiro, lotes 42 e 43 – Cotovia – Vítor Rodrigues e Maria Manuela Serina 
(48-UAPU – Presidente/Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 

8. Constituição de compropriedade n.º 07/17 – Casal do Rei – Botequim – emissão de 
parecer favorável – Rudolf Rommelspacher (43-UAPU – Presidente/Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 

PESSOAL 
 
1. Mobilidade intercategorias – consolidação – Ana Paula Narciso  

(SGD 14.863/Recursos Humanos/Presidente)  
 
 
 
2. Mobilidade intercategorias – consolidação – Clarinda Cachão  

(SGD 14.862/Recursos Humanos/Presidente)  
 
 

 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1. Saneamento da Freguesia do Castelo – fecho do subsistema SAR Lagoa/Meco – sistema 
Zambujal Sul/Poente – abertura de concurso público – júri – nomeação  
(SGD 14.817 – Presidente) 
Deliberação:  

 
 
 

2. Execução das redes de drenagem do concelho de Sesimbra – Avenida dos Combatentes 
e Rua General Humberto Delgado – trabalhos a mais e prorrogação do prazo contratual – 
1.ª modificação objetiva do contrato – aprovação  
(SGD – Presidente) 
Deliberação:  

 
 
 

3. Ampliação da EB n.º 2 da Quinta do Conde – erros e omissões – não aceitação – 
ratificação (Presidente) (SGD 14.596 – Presidente) 
Deliberação:  
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4. Dação em cumprimento dos custos de reconversão da AUGI 40 das Courelas da Brava – 
Quinta do Conde – lotes 30 e 31 – aceitação – Maria Eugénia Barata  
(SGD 14.845 /Urbanismo – 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. Doação em numerário para realização de benfeitorias no Lagar de Sampaio – 
Alcapredial, SA – aceitação  
(SGD  39.767/Cultura – Presidente)  
Deliberação:  

 
 
 

7. Blocos de habitação social bairro da Almoinha – requalificação exterior – candidatura ao 
Portugal 2020 – submissão (SGD 14.641 – Presidente) 
Deliberação:  

 
 
 

8. Arquivo Municipal – auto de eliminação n.º 01/2017 – aprovação  
(SGD 14.637/Administração e Finanças – Vice-Presidente)  
Deliberação:  

 
 
 

9. Habitação Municipal de Sesimbra – resolução do contrato de arrendamento relativo ao 
fogo sito na Rua António Telmo, 14, r/c – Sesimbra – Carlos Zegre 
(SGD 14.182/Urbanismo – Presidente) 
Deliberação:  

 
 
 

10. Bloco da Mata – realojamento de particulares – arrendamento – Rua do Campo da Bola, 
Bloco A – r/c dt.º, T2 – Santana – propriedade de Mónica Jacinto  
(SGD 1.725/Ação Social – Presidente) 
Deliberação:  

 
 
 

11. Hortas Solidárias de Sampaio – lista ordenada dos candidatos – aprovação  
(SGD 14.953/Economia Local – Presidente) 
Deliberação:  
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12. Toponíma – atribuição de topónimos a vários arruamentos na freguesia do Castelo – 
aquisição de sinalização – transferência para a Junta de Freguesia do Castelo   
(SGD 14.907/Vereador) 
Deliberação:  

 
 
 

13. Toponíma – atribuição de topónimos a vários arruamentos na freguesia da Quinta do 
Conde  –  aquisição de sinalização – transferência para a Junta de Freguesia da Quinta 
do Conde (SGD 14.712 /Vereador) 
Deliberação:  

 
 
 

14. Toponíma – modificação do traçado de vários arruamentos na freguesia do Castelo – 
alteração das deliberações anteriormente tomadas – aquisição de sinalização – 
transferência para a Junta de Freguesia do Castelo (SGD 14.766 /Vereador) 
Deliberação:  

 
 
 

15. Toponíma – atribuição de toponómio “Travessa do Poço”, na Lagoa de Albufeira, em 
consequência da alteração da deliberação de 20.Setembro.2017 – aquisição de 
sinalização – transferência para a Junta de Freguesia do Castelo  
(SGD 14.768 /Vereador) 
Deliberação:  

 
 
 

16. Toponíma – atribuição de toponómio “Rua Barbosa du Bocage” – Quinta do Conde – 
retificação da deliberação de 24.Março.1993 (SGD 14.906/Vereador) 
Deliberação:  

 
 
 

17. Toponíma – modificação de topónimos e de traçados na Quinta do Conde – alteração das 
deliberações anteriormente tomadas – aquisição de sinalização – transferência para a 
Junta de Freguesia da Quinta do Conde (SGD 14.761/Vereador) 
Deliberação:  

 
 
 

18. Toponíma – modificação do traçado de vários arruamentos na Quinta do Conde – 
alteração das deliberações anteriormente tomadas – aquisição de sinalização – 
transferência para a Junta de Freguesia da Quinta do Conde (SGD 14.761/Vereador) 
Deliberação:  

 
 
 

19. Toponíma – modificação de topónimos de arruamentos na Azoia, Caixas e Cotovia – 
revogação das deliberações anteriormente tomadas (SGD 14.769/Vereador) 
Deliberação:  
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20. Cedência do campo de ténis da Cotovia – celebração de protocolo entre o Municipio e a 
Associação Cultural e Desportiva da Cotovia – minuta – aprovação  
(SGD 14.385/Desporto/Presidente) 
Deliberação:  
 

 
21. Serviços Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Sesimbra – despesas de educação 

– subsídio (SGD ) 
Deliberação:  
 
 
 

22. Serviços Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Sesimbra – seguro de veículo – 
subsídio (SGD ) 
Deliberação:  

 
 
 

23. Receção à Comunidade Educativa’2017 – workshop “Otra Vez Péxe Assade” – 
assadores – subsídios eventuais (SGD 14.747/Turismo – Presidente) 
Deliberação:  

 
 
 

24. Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora do Cabo Espichel’2017 – subsídio 
eventual (SGD 14.063/Cultura – Presidente) 
Deliberação:  

 
 
 

25. Grupo Coral de Sesimbra e GRES Bota no Rego – atuações – subsídio eventual 
(SGD 12.926/Cultura – Presidente) 
Deliberação:  
 
 

 
26. GRES Bota no Rego – deslocação a Saragoça – subsídio eventual  

(SGD /Cultura – Presidente) 
Deliberação:  

 
 
 

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

28. Clube Sesimbrense – realização de obras de remodelação – subsídio eventual  
(SGD 14.790/Cultura – Presidente) 
Deliberação:  
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29. Clube Sesimbrense – aquisição de equipamento para bar – subsídio eventual  
(SGD 14.791/Cultura – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

30. Grupo Desportivo Cultural do Conde 2  – aquisição de mesas e cadeiras – subsídio 
eventual (SGD 14.794/Cultura – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

31. Grupo Desportivo União da Azoia  – III Edição Portugal City Race – 13.º evento 
“Sesimbra City Race” – provas de orientação “Sesimbra City Race” (prova urbana) e a 
“Temp-O do Castelo” ( prova campestre) – subsídio eventual  
(SGD 14.085/Desporto – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

32. Associação Cultural e Desportiva da Cotovia – corrida “Cabo-Espichel-Cotovia” –  
subsídio eventual (SGD /Desporto – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

33. Cercizimbra – modalidades de desporto adaptado – contratação de técnicos – 
regulamento municipal de apoio ao associativismo desportivo – subsídio mensal  
(SGD 14.254/Desporto – Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 
 

INFORMAÇÕES DA PRESIDENTE – OUTRAS 

 Ofício da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do 
Tejo a informar sobre a decisão favorável, relativamente à “prorrogação do prazo de 
validade da Declaração de Impacte Ambiental”, emitida ao projeto “CONJUNTO 
TURÍSTICO HERDADE DO VALE DA FONTE”, até 17.Outubro.2021. (SGD 38.440) 

 
 
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 de Maneio, durante o mês de Agosto’2017. (SGD 14.534) 

 Da Unidade de Contabilidade a enviar os seguintes documentos aprovados pelo 
Vice- Presidente, no âmbito do Pelouro de Administração e Finanças: 15.ª alteração 
ao Orçamento e 15.ª alteração às Grandes Opções do Plano e PPI’2017. (SGD 14.909) 
 

 
 
 
 
 


