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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
A REALIZAR DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

ORDEM DO DIA 

 

 
EXPEDIENTE 
 
1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que, no próximo dia 16 do 

corrente, pelas 21,00 horas, no Auditório Conde de Ferreira, realizar-se-á uma sessão 
extraordinária, com a Ordem de Trabalhos no mesmo constante. (SGD 46.321)  

 
2. Ofício do Ministério do Ambiente a remeter um exemplar original do contrato de 

financiamento celebrado, no âmbito do projeto “Abertura da Lagoa de Albufeira ao 
Oceano”, no dia 30 de Outubro de 2017. (SGD 46.303)  

 
 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Obras novas – recuperação, remodelação e ampliação de habitação – arquitetura – 
Cabeço da Pedra – Herdade da Mesquita – Herdade da Mesquita, SA  
(51/DGPU – Vice-Presidente/Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1. Construção de canil, gatil e posto veterinário municipal – Aiana – abertura de concurso 
público – júri – nomeação (SGD         – Presidente) 
Deliberação:  

 
 
 

2. Saneamento da Freguesia do Castelo – fecho do subsistema SAR Lagoa/Meco – rede de 
coletores Azoia/Pinheirinhos – minuta do contrato – aprovação (SGD         – Presidente) 
Deliberação:  

 
 
 

3. Saneamento da Freguesia do Castelo – fecho do subsistema SAR Lagoa/Meco – sistema 
Zambujal Sul/Poente – erros e omissões – aprovação – ratificação (Presidente)  
(SGD 17.446 – Presidente) 
Deliberação:  

 
 
 

4. Saneamento da Bacia de Sesimbra – execução das redes de drenagem do concelho de 
Sesimbra – Avenida dos Combatentes e Rua General Humberto Delgado – prorrogação 
de prazo – trabalhos a mais e trabalhos a menos – 2.ª modificação objetiva do contrato – 
aprovação (SGD                  – Presidente) 
Deliberação:  
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5. Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis – Assembleia Intermunicipal – representantes 
– designação (SGD 17.637 – Presidente/Saúde) 
Deliberação:   

 
 
 

6. Eficiência Energética na Iluminação Interior das Escolas Básicas (EduLUX) – protocolo 
de cooperação celebrado entre os Municípios de Sesimbra, Barreiro, Moita, Montijo e a 
ENA, no âmbito do PPEC’2017/2018 da ERSE – minuta – aprovação  
(SGD 46.852 – Vereador/Obras Municipais e Logística) 
Deliberação:  

 
 
 

7. Associação Humana – recolha de vestuário e calçado usados – entrega de valor 
pecuniário (Cercizimbra), no âmbito do protocolo celebrado – reunião de 19.Abril.2017 
(SGD 17.628 – Vice-Presidente/Ação Social) 
Deliberação:  

 
 
 

8. Cafetaria instalada no edifício da Biblioteca e Cineteatro Municipal João Mota, em 
Sesimbra – concessão de utilização, ocupação e exploração – hasta pública  
(SGD          – Vereador/Finanças e Património) 
Deliberação:  

 
 
 

9. Venda ambulante – zonas demarcadas – rotas – aprovação  
(SGD 17.722 – Presidente/Turismo, Economia e Desenvolvimento Local) 
Deliberação:  

 
 
 

10. Venda ambulante – zonas demarcadas – castanhas assadas - aprovação  
(SGD 17.724 – Presidente/Turismo, Economia e Desenvolvimento Local) 
Deliberação:  

 
 
 

11. Cabo Espichel e Cemitério da Aiana – venda ambulante – demarcação de lugares –  
aprovação (SGD 17.712 – Presidente/Turismo, Economia e Desenvolvimento Local) 
Deliberação:  

 
 
 

12. Bloco da Mata – realojamento de particulares – arrendamento – Av. da Liberdade, n.º 49 
– 4.º D, T2 – Sesimbra – propriedade de Rui Augusto e Maria Cristina Augusto  
(SGD 17.438 – Vice-Presidente/Habitação) 
Deliberação:  
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13. Serviço de Guarda Noturno – Quinta do Conde – delimitação das zonas – alteração da 
deliberação de 04.Agosto.2017 (SGD           – Vereador/Proteção Civil e Segurança) 
Deliberação:  

 
 
 

14. Associação de Pais da EB1 de Azoia – apoio à frequência de ATL – alunos carenciados – 
subsídio eventual (SGD 17.13 – Vice-Presidente/Educação) 
Deliberação:  

 
 
 

15. Associação de Pais da EB1 da Boa Água – apoio à frequência de ATL – alunos 
carenciados – subsídio eventual (SGD 17.069 – Vice-Presidente/Educação) 
Deliberação:  

 
 
 

16. Associação de Pais da EB1 do Casal do Sapo – apoio à frequência de ATL – alunos 
carenciados – subsídio eventual (SGD                – Vice-Presidente/Educação) 
Deliberação:  

 
 
 

17. Animação de Verão’2017 – Associação Tripa – espetáculo na Vila da Quinta do Conde – 
subsídio eventual (SGD 13.337 – Vice-Presidente/Cultura) 
Deliberação:  

 
 

 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 

• Do Gabinete de Projetos, Gestão e Fiscalização de Obras a dar conta que relativamente à 
empreitada da obra de “Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes 
de drenagem do concelho de Sesimbra – lote poente 2.ª fase – sistema 
Fetais/Fornos”, existem condições para se proceder à 3.ª fase da liberação da 
caução. (SGD 17.281) 

• Da Divisão de Educação e Desporto dando conta que, atendendo à alteração do 
Presidente da Câmara, resultante do ato eleitoral realizado no dia 01 de Outubro do ano 
em curso, há necessidade de alterar a designação do representante da Autarquia no 
protocolo respeitante ao Torneio de Futebol Sesimbra Summer Cup, aprovado em 24 
de Maio do ano em curso. (SGD 17.475) 

 
 
 

INFORMAÇÕES DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE 

• Despachos de gestão urbana de 30 de Outubro e 07 de Novembro de 2017 (zonas 5 e 
1). 
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INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – OUTRAS – PELOURO DA CULTURA  

• Da Divisão de Cultura e Bibliotecas dando conta que o Museo Naval de Madrid concedeu 
autorização a esta Câmara Municipal para expor de futuro na Sala da Comunidade do 
Museu Marítimo de Sesimbra, as três peças do convés da “Fragata Espanhola 
Numância”, recém doadas ao Museu Municipal e já rececionadas em grande formato 
digital.     

 
 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR – PELOURO DAS FINANÇAS E PATRIMÓNIO 

 Da Unidade de Contabilidade a enviar os seguintes documentos aprovados pelo Vice- 
Presidente, no âmbito do Pelouro das Finanças e Património: 17.ª alteração ao 
Orçamento e 17.ª alteração às Grandes Opções do Plano e PPI’2017. (SGD ) 

 Da Unidade de Contabilidade a enviar a relação das despesas efetuadas pelos diversos 
serviços com o Fundo de Maneio, durante o mês de Outubro’2017.  

 
 


