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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
A REALIZAR NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 

 
 

ORDEM DO DIA 
 

 
EXPEDIENTE 

1. Email do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar para 
conhecimento e divulgação a resposta à pergunta colocada ao Ministério do 
Ambiente sobre a “Situação da Amarsul – distrito de Setúbal”. (SGD 1.518/18) 
 
 

2. Email também do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar, duas 
perguntas da Senhora Deputada Paula Santos, da Direção daquele Grupo Parlamentar, 
ao Governo sobre “Implementação da Resolução da Assembleia da República n.º 
151/2017, de 17 de Julho - medidas para assegurar o acesso dos habitantes de 
bairros ou núcleos de habitações precárias a serviços e bens essenciais”.  
(SGD 1.539/18) 
 
 

3. Email ainda do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar a 
“Declaração Política, proferida no dia 04 do corrente, na Sessão Plenária da 
Assembleia da República, por parte do Deputado Bruno Dias, subordinada à epígrafe 
“Dos CTT ao Setor dos Transportes, a Degradação dos Serviços Públicos tem de 
ser Travada!”. (SGD 1.530/18)  

 
 
 

 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Viabilidade de construção de 5 moradias – pedido de informação prévia – informação 
favorável condicionada – Altinho de S. João – Sesimbra – Maria Isabel Oliveira e João 
Oliveira (SGD  - Vice-Presidente/Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 

2. Viabilidade de construção de edifício de habitação multifamiliar – pedido de informação 
prévia – informação desfavorável – Charneca da Cotovia – Banco BILBAO VIZCAYA 
Argentaria (Portugal) SA 
(SGD  - Vice-Presidente/Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 

3. Obras novas – construção de moradia, piscina, anexo e muro – licenciamento – Rua do 
Sol Poente – Lagoa de Albufeira – Luís Guerra 
(SGD 11656 - Vice-Presidente/Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
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4. Obras novas – construção faseada de condomínio de 9 moradias e muros – 1.ª fase de 
execução – licenciamento – lote 1 – Caixas – Edifícios Atlântico, SA 
(SGD  - Vice-Presidente/Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 

5. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 10/86 – lote 4 – 
Quintola da Maçã – Diogo Mata 
(SGD  - Vice-Presidente/Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 

6. AUGI 37 da Lagoa de Albufeira – receção definitiva – rede viária e sinalização, água, 
águas residuais, eletricidade, ITUR, RSU, arranjos exteriores, gás e toponímia – 
Administração da AUGI 37 da Lagoa de Albufeira  
(SGD  - Vice-Presidente/Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 

7. AUGI 38 da Lagoa de Albufeira – receção definitiva – rede viária e sinalização, água, 
águas residuais, eletricidade, ITUR, RSU, arranjos exteriores, gás e toponímia – 
Administração da AUGI 38 da Lagoa de Albufeira  
(SGD  - Vice-Presidente/Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 
 

PESSOAL 

1. Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários da Administração 
Pública (PREVPAP) – reconhecimento (SGD 990/18 - Presidente/Recursos Humanos) 
Deliberação:  
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1. Saneamento da Freguesia do Castelo – fecho do subsistema SAR Lagoa/Meco – sistema 
Zambujal Sul/Poente –  minuta do contrato – aprovação  
(SGD 709/18 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

2. Saneamento da Freguesia do Castelo – fecho do subsistema SAR Lagoa/Meco – rede de 
coletores Azoia/Pinheirinhos – coordenador de segurança – nomeação – ratificação 
(Presidente) (SGD 746/18 - Presidente) 
Deliberação:  
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3. Saneamento da Freguesia do Castelo – fecho do subsistema SAR Lagoa/Meco – rede de 
coletores Azoia/Pinheirinhos – fiscalização da empreitada – composição – alteração da 
deliberação 20.Dezembro.2017 – ratificação (Presidente) (SGD 754/18 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

4. Contratação de empréstimo a curto prazo até ao montante de 2 milhões de euros – 
condições contratuais – envio à Assembleia Municipal  
(SGD 962/18 - Vereador Finanças e Património) 
Deliberação:  
 
 
 

5. Contratação de empréstimo a longo prazo até ao montante de 1 milhão e duzentos mil 
euros destinado a financiar a aquisição de equipamento circulante – consulta às 
instituições bancárias (SGD 971/18 - Vereador Finanças e Património) 
Deliberação: 
 
 
 

6. Contratação de empréstimo a longo prazo até ao montante de 1 milhão e duzentos mil 
euros destinado a financiar a aquisição de equipamento circulante – análise de propostas 
e elaboração do relatório do júri – nomeação (SGD 981/18 - Vereador Finanças e 
Património) 
Deliberação:  
 
 
 

7. Grutas Senhora do Cabo, Atividades Turísticas, SA – alienação – envio à Assembleia 
Municipal (SGD 1164/18 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

8. Bandeira Azul da Europa’2018 – praias do Ouro, Califórnia, Moinho de Baixo e Lagoa de 
Albufeira/mar – candidaturas – submissão – aprovação  
(SGD 543/18 - Presidente - Turismo) 
Deliberação:  
 
 
 

9. Carnaval’2018 – estabelecimentos comerciais do concelho de Sesimbra – restauração e 
bebidas – alargamento dos limites de horário de funcionamento  
(SGD 568/18 - Presidente - Economia e Desenvolvimento Local) 
Deliberação:  
 
 
 

10. Carnaval’2018 – delimitação de espaços para o exercício de venda ambulante durante e 
no local do evento – composição da comissão – nomeação (SGD 939/18 - Presidente - 
Economia e Desenvolvimento Local) 
Deliberação:  
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11. Mercado Municipal de Sesimbra – arrematação em hasta pública do direito à ocupação 
da banca n.º 32, destinada à venda de produtos hortofrutícolas – ato público – comissão 
– nomeação (SGD 1028/18 - Presidente - Economia e Desenvolvimento Local) 
Deliberação:  
 
 
 

12. Mercado Municipal da Quinta do Conde – arrematação em hasta pública do direito à 
ocupação da banca n.º 14, destinada à venda de charcutaria – ato público – comissão – 
nomeação (SGD1040 /18 - Presidente - Economia e Desenvolvimento Local 
Deliberação:  
 
 
 

13. Mercado Municipal da Quinta do Conde – arrematação em hasta pública do direito à 
ocupação da banca n.º 43, destinada à venda de peixe e marisco – ato público – 
comissão – nomeação (SGD 1042/18 - Presidente - Economia e Desenvolvimento 
Local 
Deliberação:  
 
 
 

14. Serviço de Guarda Noturno – Quinta do Conde – delimitação das zonas – alteração da 
deliberação de 04.Agosto.2017 (SGD 1.069/18 - Vereador- Proteção Civil e Segurança) 
Deliberação:  
 
 
 

15. Agrupamentos de Escolas – conselhos gerais – representantes da Autarquia – 
designação (SGD 369/18 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação:  
 
 
 

16. Transportes Escolares – alunos que frequentam estabelecimentos de ensino fora da área 
do Municipio – aquisição direta – comparticipação mensal – Janeiro a Julho de 2018 
(SGD 19.892/17 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação:  
 
 
 

17. Obra de ligação ao ramal de esgoto – habitação sita na Rua Francisco Almeida, lote 2632 
– Quinta do Conde – candidatura no âmbito do RMARH – subsídio – Aida Gomes  
(SGD 788/18 - Vice-Presidente - Ação Social) 
Deliberação:  
 
 
 

18. Obra de ligação ao ramal de esgoto – habitação sita na Avenida dos Aliados, lote 2026 – 
Quinta do Conde 2 – candidatura no âmbito do RMARH – subsídio – João Pereira  
(SGD 644/18 - Vice-Presidente - Ação Social) 
Deliberação:  
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19. Obra de ligação ao ramal de esgoto – habitação sita na Rua do Boeiro, n.º 33 – Pedreiras 
– candidatura no âmbito do RMARH – subsídio – Maria Emília Procópio 
(SGD 879/18 - Vice-Presidente - Ação Social) 
Deliberação:  
 
 
 

20. Implementação, Gestão e Desenvolvimento do CIPA-Centro de Inovação e Participação 
Associativa – protocolo celebrado entre o Município e o MGBOOS – subsídio eventual 
(SGD 187/18 - Presidente - Juventude) 
Deliberação:  
 
 
 

21. Agrupamentos de Escolas – material didático, limpeza, expediente, telefone, 
equipamento informático e prolongamento de horário – 2017 – inclusão da EB N.º 2 da 
Quinta do Conde no que respeita ao Ensino Pré-Escolar – subsídio – retificação da 
deliberação de 09.Maio.2017 (SGD 1.083/18 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação: 
 
 
 

22. Agrupamentos de Escolas – material didático, limpeza, expediente, telefone, 
equipamento informático e prolongamento de horário – 2018 – subsídios  
(SGD / - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação: 
 
 
 

23. Projeto “Natal é Onde as Escolas Quiserem” – Agrupamentos de Escolas do Conselho, 
Associação Tom da Terra, Associação Externato de Santa Joana e Casa do Povo de 
Sesimbra – subsídios eventuais (SGD 217/18 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação: 
 
 
 

24. GRES Saltaricos do Castelo – obras de remodelação no edifício sede – subsídio eventual 
(SGD 876/18 - Vice-Presidente - Cultura) 
Deliberação:  
 
 
 

25. GRES Bota no Rego – aquisição de instrumento (saxofone barítono) – subsídio eventual 
(SGD 885/18 - Vice-Presidente - Cultura) 
Deliberação:  
 
 
 

26. GRES Unidos de Vila Zimbra – enterro do bacalhau’2018 – subsídio eventual 
(SGD 2105/18 - Vice-Presidente - Cultura) 
Deliberação:  
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27. Carnaval’2018 – Cegada do Zambujal – subsídio eventual  
(SGD 1116/18 - Vice-Presidente - Cultura) 
Deliberação:  
 
 
 

28. Grupo Desportivo de Sesimbra – modalidades de badminton, futebol, hóquei em patins, 
natação e voleibol – contratação de técnicos – regulamento municipal de apoio financeiro 
ao associativismo desportivo – subsídio mensal  
(SGD 19.799/17 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 
 

29. Clube de Lutas do Bastos – modalidades lutas amadoras – regulamento municipal de 
apoio financeiro ao associativismo desportivo – subsídio mensal (acerto) 
(SGD 280/17 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  

 
 
 

INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS – PELOURO DE AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE E OBRAS MUNICIPAIS 
• Do Gabinete Municipal de Ambiente e Sustentabilidade a enviar, na sequência da 1.ª 

reunião, realizada no dia 05 de Dezembro de 2017, com a Comissão Consultiva de 
“Elaboração do Programa Especial do Parque Natural da Arrábida, no Instituto de 
Conservação da Natureza e Florestas, a ata da referida reunião sobre o assunto. 
(SGD 48.921/17) 

• Do Gabinete de Projetos, Gestão e Fiscalização de Obras a informar que a empreitada 
obra de “Conclusão da Construção da Escola EB1/JI de Sampaio” está em condições 
para se proceder à 3.ª liberação da caução. (SGD 977/18) 

• Do Gabinete de Projetos, Gestão e Fiscalização de Obras a informar que a empreitada 
obra de “Saneamento da Freguesia do Castelo – Execução das Redes de Drenagem 
do Concelho de Sesimbra – Lagoa de Albufeira – 2.ª fase – Intercetor Norte e da 
Sachola e Avenidas do Casalão, Alcaide, Pinheiros e Acácias” está em condições para 
se proceder à 3.ª liberação da caução. (SGD 932/18) 

 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE  
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 04 a 18 de Janeiro de 2018 (zona 5 

e 3). 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 05 a 11 de Janeiro de 2018. 
 
 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – OUTRAS – PELOUROS DA EDUCAÇÃO, 
CULTURA E BIBLIOTECAS   
• Da Divisão de Educação e Desporto dando conta do email Programa Operacional 

Regional de Lisboa 2014/2020 que envia a notificação da aprovação da candidatura 
n.º LISBOA-07-5673-FEDER-000066, designada por “Ampliação das Infraestruturas 
do Ensino Pré-Escolar e Básico na Quinta do Conde – EB 2 Quinta do Conde”. (SGD 
50.947/17) 

• Da Divisão de Cultura e Bibliotecas a enviar o relatório do “Projeto Bibliotecas de Praia 
e de Jardim – Verão’2017”. (SGD 20.078/17) 
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• Da Divisão de Cultura e Bibliotecas a enviar o relatório do “Projeto Falar de …Como 
Viajar pelo Nosso Mundo”. (SGD 20.082/17) 

• Da Divisão de Cultura e Bibliotecas a enviar o relatório do “Projeto Espaço Aqui 
Brincamos Todos”. (SGD 20.084/17) 

 
 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR – PELOURO DAS FINANÇAS E PATRIMÓNIO 
• Da Unidade de Contabilidade a enviar a relação das despesas efetuadas pelos diversos 

serviços como fundo de maneio, durante o mês de Dezembro’2017. (SGD 548/18) 


