04.12.2013

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA
REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2013
ORDEM DO DIA
EXPEDIENTE
1. Ofício da Associação de Moradores do Casal do Sapo e Courelas das Bravas a
enviar a lista dos novos corpos sociais, eleitos no passado dia 19 de outubro, para
o triénio 2013/2016.

REQUERIMENTOS E PROCESSOS
1. Operações de loteamento – loteamento urbano – obras de urbanização – rede
elétrica e anexos 1, 2 e 3 – retificação da deliberação de 21. Agosto.2013 – AUGI
50 da Lagoa de Albufeira – Administração Conjunta da AUGI 50
Deliberação:

DELIBERAÇÕES DIVERSAS
1. 21.ª alteração ao orçamento e 20.ª alteração às grandes opções do plano 2013 –
aprovação
Deliberação:

2. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do
concelho de Sesimbra – Lote Nascente 1.ª fase – Zona C Cotovia/Faúlha – Zona D
Pedreiras/Maçã – Zona E Sampaio/Maçã e Zona F Quintola da Maçã – prorrogação
do prazo – 1.ª modificação objetiva do contrato
Deliberação:

3. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do
concelho de Sesimbra – Lote Nascente 2.ª fase – Zona A Vale da Abelheira e Zona
B Carrasqueira/Cotovia – trabalhos a mais – prorrogação do prazo – 1.ª
modificação objetiva do contrato – pedido de indemnização
Deliberação:
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4. Casa do Bispo em Sesimbra – revisão de preços – aprovação – ratificação
Deliberação:

5. Contratação de seguros – concurso público – adjudicação – recurso hierárquico –
decisão – indeferimento – ratificação
Deliberação:

6. Planos de Pormenor das AUGI 1 e 2 da Lagoa de Albufeira – inclusão das AUGI do
Casal do Sapo, Courelas da Brava e Fontainhas – equipa técnica interna para a
elaboração das versões finais – alteração da deliberação de 22.agosto.2012
Deliberação:

7. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos
efetuados no período compreendido entre 30 de setembro e 17 de outubro de 2013
– ratificação (Vereador)
Deliberação:

8. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos
efetuados no período compreendido entre 18 e 31 de outubro de 2013 – ratificação
(Vereador)
Deliberação:

9. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos
efetuados no período compreendido entre 30 de setembro e 17 de outubro de 2013
– aprovação
Deliberação:

10. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos
efetuados no período compreendido entre 18 de outubro e 31 de outubro de 2013 –
aprovação
Deliberação:

11. Recuperação do Edifício Aníbal Esmeriz – sede de museus – execução e
acabamento do piso térreo – aumento temporário de fundos disponíveis –
aprovação
Deliberação:
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12. Coordenação Pedagógica e Artística, Desenvolvimento e Operacionalização de
Ações de Integração com a Comunidade, incluindo a Perspetiva Multicultural e para
a Dinamização de Workshops – contrato de prestação de serviços – aumento
temporário de fundos disponíveis – aprovação
Deliberação:

13. Toponímia – doação de parcela de terreno com a área de 107, 44 m2,
correspondente a caminho público existente, para integração no domínio público
municipal – Rua da Eira – Zambujal – Teolinda Rodrigues Borba Gomes –
aceitação
Deliberação:

14. Toponímia – doação de parcela de terreno com a área de 278 m2, correspondente a
caminho público existente, para integração no domínio público municipal – Rua
Cidade de Coimbra – Caixas – Júlio Madeira da Costa – aceitação
Deliberação:

15. Toponímia – doação de parcela de terreno com a área de 240 m2, correspondente a
caminho público existente, para integração no domínio público municipal –
Zambujal – Maria Adelina Pereira Marques e Outro e doação de parcela de terreno
com a área de 30 m2, correspondente a caminho público existente, para integração
no domínio público municipal – Zambujal – Albano Rodrigues dos Santos e Outros,
ambos da Secção Z – aceitação
Deliberação:

16. Toponímia – doação de parcela de terreno com a área de 3.737 m2 (1.680 m2 e
2.057 m2 – art. 220, Secção K), correspondente a caminhos públicos existentes,
para integração no domínio público municipal – Alfarim – José Correia Caiado da
Silva e Outro – aceitação
Deliberação:

17. Transportes Escolares – alunos matriculados em estabelecimentos de ensino fora
do concelho, por falta de vaga e inexistência de oferta formativa – apoio
Deliberação:

18. Grupo Recreativo Escola de Samba Unidos de Vila Zimbra – Festival do Movimento
Associativo – subsídio eventual
Deliberação:
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INFORMAÇÕES DECISÕES DO PRESIDENTE
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental: de 13 a 27 de novembro de 2013; de
25 e 26 de novembro de 2013 (zona I); 14 e 25 de novembro (zona III) e de 19 de
novembro (zona V).
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 14 de novembro de 2013.
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS
• Resultados do “Florestar Portugal 2013”.
• Relatório do Seminário “Sesimbra e o Mar, Um Pluralidade de Olhares”, realizado no
dia 16 de novembro de 2013, no Auditório Conde de Ferreira.
• Publicação da 4.ª alteração à Lei n.º 91/95, de 02 de setembro – Lei n.º 79/2013, de
26 de novembro, sobre o Processo de “Reconversão das Áreas Urbanas de Génese
Ilegal”.
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOURO DA AÇÃO SOCIAL
• Associação das Aldeias de Crianças SOS de Portugal – agradecimento pelo apoio
prestado por ocasião das Férias de Verão’2013.
• Associação das Aldeias de Crianças SOS de Portugal – devolução do espaço da
Aldeia de Férias, situado na Aldeia do Meco, com efeitos a partir de 15 de novembro
de 2013.
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