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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
A REALIZAR NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018 

 
 

ORDEM DO DIA 
 

 
 
EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter, na sua sessão ordinária, 
realizada no dia 15 de Dezembro, aprovado, por maioria, as “Grandes Opções do Plano 
(PPI e AMR’S) e Orçamento’2018 – Mapa de Pessoal”, com declaração de voto dos 
Grupos Municipais da CDU, PS, PPD/PSD.CDS-PP, MSU e BE. (SGD 52.126/17) 
 
 

2. Email da ENA-Agência de Energia e Ambiente da Arrábida a agradecer todo o apoio 
prestado por esta Câmara Municipal na organização e realização do 3.º Encontro do 
Projeto “COMPOSE” e do Seminário Internacional “ENAE’2017 – Encontro Nacional 
das Agências de Energia e Ambiente”, que decorreram nos dias 04 a 06 de Dezembro, 
em Sesimbra. (SGD 319/18) 
 
 

3. Email do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar o Projeto de 
Resolução n.º 1207/XIII/3.ª, por si apresentado na Mesa da Assembleia da República, no 
qual “Recomenda ao Governo a Adoção de Medidas para a Defesa da Bacia 
Hidrográfica do Rio Tejo”, no dia 15 de Dezembro. (SGD 374/18) 
 
 

4. Email do Grupo Parlamentar “Os Verdes” a enviar o Projeto de Resolução n.º 
1204/XIII/3.ª, apresentado na Mesa da Assembleia da República, pelos Deputados José 
Luís Ferreira e Heloísa Apolónia, que pretende “A Defesa e a Proteção Integrada da 
Bacia Hidrográfica do Tejo”, no dia 15 de Dezembro.  
Aproveita a oportunidade para informar que a discussão do referido Projeto está 
agendada para sessão, plenária juntamente com a Petição n.º 264/XIII/2.ª, para o dia 04 
do corrente. (SGD 356/18) 

 
 

5. Email da Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sesimbra a informar 
que por motivo de doença súbita do Comandante Luís Saraiva, foi nomeado como 
Comandante, em regime de substituição o Chefe Rafael Ferreira Bravo. (SGD 
464/18)  
 
 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 

1. AUGI 36 da Lagoa de Albufeira – receção provisória parcial – rede de águas e rede de 
águas residuais  – Comissão de Administração da AUGI 36 da Lagoa de Albufeira  
(SGD  - Vice-Presidente/Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
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2. Constituição de compropriedade n.º 10/17 – Cintrão – José Galo e Maria Cláudia 
Marques (59/DGPU – Vice-Presidente/Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  

 
 
 
3. Constituição de compropriedade n.º 11/17 – Quintola de Santana – José Galo e Maria 

Cláudia Marques (58/18/DGPU – Vice-Presidente/Ordenamento do Território e 
Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 
 

PESSOAL 
 

1. Orçamentação de despesas com pessoal’2018 – aprovação   
(SGD  - Presidente/Recursos Humanos) 
Deliberação:  
 
 
 

2. Processo disciplinar – Sílvio Flávio Marques Esteves – pedido de parecer junto do 
Superior Hierárquico (SGD 20.200/17/Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1. Saneamento da Bacia de Sesimbra – execução das redes de drenagem do concelho de 
Sesimbra –  Av. dos Combatentes e Rua General Humberto Delgado – receção provisória 
parcial (SGD  - Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

2. WI-FI Sesimbra.cobertura de rede wi-fi no Núcleo Histórico e na Marginal Atlântica da Vila 
de Sesimbra – candidatura à linha de apoio à disponibilização de redes wi-fi – submissão 
– ratificação (Presidente) (SGD 70/18 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

3. Reabilitação do Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel – candidatura ao Portugal 
2020 – submissão – ratificação (Presidente) (SGD 75/18 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

4. Projeto “True Senses – Interpretar a Acessibilizar o Património de Sesimbra” – 
candidatura à linha de apoio Turismo Acessível do Turismo de Portugal – Programa 
Valorizar – submissão – ratificação (Presidente) (SGD 28/18 – Vice-Presidente/Cultura) 
Deliberação:  
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5. Programa de Expansão e Desenvolvimento de Educação Pré-Escolar – ano letivo 
2016/2017 – acordo de cooperação – aprovação (SGD – Vice-Presidente/Educação) 
Deliberação:  
 
 
 

6. Programa de Audiorias 2017/2018 – aprovação (SGD 26/18 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

7. Apoio à formação “poda e enxertia na fruticultura” – celebração de acordo de colaboração 
entre a Câmara Municipal de Sesimbra e o Centro de Formação Profissional paraa o 
Artesanato (CEARTE) – minuta – aprovação (SGD 12/18 – 
Presidente/Desenvolvimento e Economia Local) 
Deliberação:  
 
 
 

8. Comissão de vistorias para determinação de nível de conservação de edifícios – 
membros – designação (SGD 49.047/17 – Vice-Presidente/Ordenamento do Território 
e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 

9. Comissão de proteção de crianças e jovens – substituição do representante da Câmara – 
nomeação (SGD 80 – Vice-Presidente/Ação Social) 
Deliberação:  
 
 
 

10. 34.º Corta-mato escolar concelhio – normas de participação – Agrupamento de Escolas 
Rodrigues Soromenho – subsídio eventual – prémios e suplementos alimentares –  
autorização de encargos – aprovação (SGD 19.758/17 - Presidente/Desporto) 
Deliberação:  
 
 
 

11. Transportes escolares – ano letivo 2017/2018 – apoio a alunos matriculados em escolas 
fora do concelho – ensino secundário e profissional – comparticipação – retificação da 
deliberação de 06.Dezembro.2017  
(SGD 19.746/17 – Vice-Presidente/Educação) 
Deliberação:  

 
 
 

12. Grupo Desportivo de Sesimbra – modalidades de badminton, futebol, futebol de praia, 
hóquei em patins, natação e voleibol – regulamento municipal de apoio financeiro ao 
associativismo desportivo – subsídio mensal (acerto)  
(SGD 19.581/17 - Presidente/Desporto) 
Deliberação:  
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13. Grupo Desportivo e Cultural do Conde 2 – modalidades de karaté e taekwondo – 
regulamento municipal de apoio financeiro ao associativismo desportivo – subsídio 
mensal (acerto) (SGD 19.550/17 - Presidente/Desporto) 
Deliberação:  
 
 
 

14. Grupo Desportivo e Cultural do Conde 2 – modalidades de karaté e taekwondo – 
contratação de técnicos – regulamento municipal de apoio financeiro ao associativismo 
desportivo – subsídio mensal (SGD 19.806/17 - Presidente/Desporto) 
Deliberação:  
 
 
 

15. Grupo Desportivo de Alfarim – modalidades de futebol, karaté, ginástica e patinagem – 
contratação de técnicos – regulamento municipal de apoio financeiro ao associativismo 
desportivo – subsídio mensal (acerto) (SGD 19.629/17 - Presidente/Desporto) 
Deliberação:  
 
 
 

16. Associação Cultural e Desportiva da Cotovia  – modalidades de karaté, taekwondo, 
atletismo e hip-hop – regulamento municipal de apoio financeiro ao associativismo 
desportivo – subsídio mensal (acerto) (SGD 18.866/17 - Presidente/Desporto) 
Deliberação:  
 
 
 

17. Associação Cultural e Desportiva da Cotovia  – modalidades de karaté, taekwondo, 
atletismo, ginástica, capoeira, balet, zumba kids e hip-hop – contratação de técnicos – 
regulamento municipal de apoio financeiro ao associativismo desportivo – subsídio 
mensal (SGD 19.803/17 - Presidente/Desporto) 
Deliberação:  
 
 
 

18. Associação de  Cultura e Recreio União Trabalhadora Zambujalense – modalidade de 
futebol – regulamento municipal de apoio financeiro ao associativismo desportivo – 
subsídio mensal (acerto) (SGD 19.633/17 - Presidente/Desporto) 
Deliberação:  
 
 
 

19. Associação de Desenvolvimento da Quinta da Conde – modalidades de futebol e karaté – 
regulamento municipal de apoio financeiro ao associativismo desportivo – subsídio 
mensal (acerto) (SGD 19.615/17 - Presidente/Desporto) 
Deliberação:  
 
 
 

20. Casa do Benfica da Quinta do Conde – modalidades de futsal e karaté – regulamento 
municipal de apoio financeiro ao associativismo desportivo – subsídio mensal (acerto) 
(SGD 18.717/17 - Presidente/Desporto) 
Deliberação:  
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21. Surf Clube de Sesimbra – modalidades de bodyboard, skimboard, SUP e surf – 
regulamento municipal de apoio financeiro ao associativismo desportivo – subsídio 
mensal (acerto) (SGD 17.146/17 - Presidente/Desporto) 
Deliberação:  
 
 
 

22. Clube Escola de Ténis de Sesimbra – modalidade de ténis – regulamento municipal de 
apoio financeiro ao associativismo desportivo – subsídio mensal (acerto) (SGD 20.213/17 
- Presidente/Desporto) 
Deliberação:  
 
 
 

23. Grupo Desportivo de Sesimbra – manutenção do relvado da Vila Amália – subsídio 
evenutal (SGD 18.386/17 – Presidente/Desporto) 
Deliberação:  
 
 
 

24. Agrupamento de Escolas da Boa Água – Orquestra Geração da Boa Água – aquisição de 
consumíveis para instrumentos musicais, aluguer de viaturas e aquisição de lanches – 
subsídio evenutal (SGD 19.114/17 – Vice-Presidente/Educação) 
Deliberação:  
 
 
 

25. Centro Comunitário da Quinta do Conde – apoio à frequência de atl – alunos carenciados 
– subsídio evenutal (SGD /17 – Vice-Presidente/Educação) 
Deliberação:  
 

 
 

26. Carnaval’2018 – escolas e grupos de samba – subsídio eventual  
(SGD   - Presidente/Cultura) 
Deliberação:  
 
 
 

27. Festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição de Alfarim ’2017 – comissão de festas  
– subsídio eventual (SGD 38/18 – Vice-Presidente/Cultura) 
Deliberação:  
 
 

 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 
• Do Serviço de Turismo dando conta dos dados estatísticos do 3.º trimestre’2017, 

enviados pela Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, no que diz 
respeito às dormidas nos estabelecimentos hoteleiros no Concelho de Sesimbra. 
(SGD 51.460/17) 

• Do Serviço Municipal da Juventude a enviar o relatório anual de atividades´2017. (SGD 
20.086/17) 
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INFORMAÇÕES - DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 03 e 04 de Janeiro de 2018 (zona 5 e 3)  
 
 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR – PELOURO DAS FINANÇAS E PATRIMÓNIO 
• Da Unidade de Contabilidade a enviar os seguintes documentos aprovados pelo respetivo 

Vereador, no âmbito do Pelouro das Finanças e Património: 1.ª alteração ao Orçamento e 
1.ª alteração às Grandes Opções do Plano e PPI’2018. (SGD ) 


