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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
 A REALIZAR NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018 

 
 

ORDEM DO DIA 
 
EXPEDIENTE 

1. Email da Associação Nacional de Municípios Portugueses a remeter cópia do Protocolo 
de Colaboração celebrado entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias, bem como 
o guia de apoio à implementação dos programas “Aldeia Segura” (Programa de Proteção 
de Aglomerados Populacionais e de Proteção Florestal) e “Pessoas Seguras”, instituídos 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 157-A/2017. (SGD 13.012/18) 

 
 

2. Ofício da Assembleia Municipal do Sesimbra a informar que no próximo dia 20 de Abril, 
pelas 21 horas, no Auditório Conde de Ferreira, será levada a efeito uma sessão 
ordinária com a Ordem de Trabalhos, constante no mesmo. (SGD 12.835/18) 

 
 

3. Email da Assembleia Municipal do Seixal a remeter o teor das Tomadas de Posição, 
que mais adiante se passam a identificar, por si aprovadas na 2.ª Sessão 
Extraordinária de 2018, realizada no dia 28 de Março: “Pela criação de uma rede de 
bebedouros municipais”, “Pela requalificação da EN 378”. 
Aproveita a oportunidade para remeter, o teor do Voto de Pesar pelo falecimento de 
“António Francisco Monteiro Pepe”, pelo inestimável contributo ao concelho do 
Seixal, ao desporto e à cultura, aprovado, também, na referida 2.ª Sessão 
Extraordinária. (SGD 12.835/18) 
 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Obras novas – construção de edifício para habitação – licenciamento – Rua Conselheiro 
Ramada Curto e Rua da Juventude – Vila de Sesimbra – Construções Jardins da Costa, 
Ld.ª 
(SGD 5.968/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação: 
 
 

2. Obras novas – construção de condomínio de 9 moradias e muros – execução faseada – 
Caixas, lote 1 (frações G, H e I) – fase 2 – licenciamento – Edifício Atlântico, SA 
(17/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação: 
 
 

3. Destaque – Alto do Marquês – Massapés – Alfredo de Almeida e Maria José de Almeida 
(15/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

4. Destaque – Almoinha – Bernardino Vicente, Maria Manuela Vicente, João Vicente e 
Marcelina Vicente 
(16/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
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5. Operações de loteamento – loteamento urbano – receção provisória – rede viária, 
sinalização, água, águas residuais, eletricidade, ITUR, RSU e toponímia – Lagoa de 
Albufeira – José Luís Hernandez e Outros  
(SGD 6.078/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

6. Operações de loteamento – loteamento urbano – receção definitiva – rede viária, 
sinalização, água, águas residuais, eletricidade, ITUR, RSU e toponímia – Lagoa de 
Albufeira – Pajodal,Construção Civil e Obras Públicas, Ld.ª  
(SGD 6.081/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1. Recuperação da Casa do Bispo, em Sesimbra – receção definitiva (total)   
(SGD 5.980/18 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 

2. Ordem de desocupação de fogo municipal sito no Bairro Argeis, bloco 3, 3.º frente, na 
Vila de Sesimbra, por Sandra Isabel Salazar Tavares – retificação da deliberação de 
04.Abril.2018  
(SGD 5.929/18 - Vice-Presidente - Habitação) 
Deliberação:  
 
 

3. Habitação municipal em Sesimbra – resolução do contrato de arrendamento relativo ao 
fogo sito na Rua António Telmo, 14, r/c – Vila de Sesimbra – Carlos Zegre – revogação 
da deliberação de 20.Setembro.2017 – ratificação (Vice-Presidente) 
(SGD 5.879/18 - Vice-Presidente - Habitação) 
Deliberação:  
 
 

4. Toponímia – reconhecimento da natureza pública do caminho sito no Zambujal de Baixo 
– entroncamento com a EM 521, que ocupa parcialmente e atravessa o prédio descrito 
na CRP sob o n.º 9821, artigos 295.º e 296.º – integração  no domínio público municipal – 
António Casaca  
(SGD 5.803/18 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo)   
Deliberação:  
 
 

5. 27.ª Edição Férias Jovem – Brincar Sesimbr@’2018 
(SGD   /18 - Presidente - Juventude) 
Deliberação:  
 
 

6. Apoio à formação “Instalação de Apiários” – celebração de acordo de colaboração entre o 
Município e o Centro de Formação Profissional para o Artesanato (CEARTE) – minuta – 
aprovação  
(SGD 6.038/18 - Presidente - Economia e Desenvolvimento Local) 
Deliberação:  
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7. Feira Festa da Quinta do Conde’ 2018 – normas de funcionamento e participação – 
aprovação – atribuição de locais aos feirantes – ato público – comissão – nomeação 
(SGD        /18 - Presidente - Economia e Desenvolvimento Local) 
Deliberação:  
 
 

8. Transportes escolares – alunos matriculados em estabelecimentos de ensino do concelho 
– combate ao insucesso escolar – deslocação casa/local e/ou formação contexto 
trabalho, e/ou prática simulada – aquisição pelos alunos de títulos, módulos ou bilhetes – 
comparticipação  
(SGD 5.286/18 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação:  
 
 

9. Obra de ligação ao ramal de esgoto – habitação sita na Rua Fernão Lopes, lote 1485, na 
Quinta do Conde – candidatura no âmbito do RMARH – Antónia da Mota 
(SGD 5.917/18 - Vice-Presidente - Ação Social) 
Deliberação:  
 
 

10. Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1 da Boa Água – 
manutenção do pavilhão da escola – abertura, encerramento e vigilância – subsídio 
eventual 
(SGD 5.190/18 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação:  

 
 

11. Festas em Honra do Senhor Jesus das Chagas’2018 – comissão de festas – subsídio 
eventual    
(SGD 5.963/18 - Vice-Presidente - Cultura) 
Deliberação:  
 
 

12. Projeto de investigação espeleológica do sistema do Frade, Risco e Espichel – protocolo 
de cooperação com Núcleo de Espeleologia da Costa Azul (NECA) – inclusão de nova 
valência (Centro de Interpretação da Arrábida) – subsídio anual (duodécimos) – 
atualização  
(SGD 5.121/18 - Vice-Presidente - Cultura) 
Deliberação:  
 
 

13. Atribuição de distinções e condecorações municipais – Campeã Nacional na modalidade 
de Enduro na época de 2017 – motociclismo – atleta Bruna Alexandra Xavier Antunes – 
Quinta do Conde – Medalha de Mérito Municipal Grau Prata  
(SGD 5.859/18 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 

14. Condecorações municipais – funcionários  
(SGD /18 - Presidente) 
Deliberação: 
 
 

15. Condecorações municipais – personalidades e entidades  
(SGD /18 - Presidente) 
Deliberação: 
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INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS  

• Do Gabinete de Projetos, Gestão e Fiscalização de Obras a informar que a empreitada 
obra de “Requalificação urbana do núcleo antigo da vila de Sesimbra – reconversão 
urbanística – zona central” está em condições para se proceder à 5.ª fase da 
liberação da caução. (SGD 5.236/18) 

 Do Gabinete Municipal de Ambiente e Sustentabilidade a remeter a ata da 2.ª reunião da 
Comissão Consultiva do Programa Especial do Parque Natural da Arrábida (PEPNA) 
e a respetiva documentação. (SGD 5.316/18) 

 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE 

• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 15 de Março e 10 de Abril de 2018 
(zona 1), de 03 e 06 de Abril de 2018 (zona 2) e de 24 de Março a 09 de Abril de 2018 
(zona 5 e 3). 

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 05 de Abril de 2018. 
 


