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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
A REALIZAR NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2021 

 
 

ORDEM DE TRABALHOS 
 
 

I.PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

  
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA SENHORA DR.ª ISABEL NAZARÉ 
LOURENÇO 

 
 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, por unanimidade, 
na sua segunda reunião da sessão ordinária realizada no dia 08 de janeiro de 2021, 
aprovar os seguintes votos de pesar: 
• Mestre António Pila; 
• Fernando Almeida – Homem do Associativismo; 
• Carlos do Carmo – Fadista de Inigualável valor Cultural. 
(SGD 1.242/21/GAP) 
 
 

2. Email da Assembleia de Freguesia do Castelo a remeter o teor da Saudação subordinada 
ao tema “À população do Zambujal e do Concelho de Sesimbra pela sua União na 
Defesa do Ambiente e Saúde Pública”, aprovada, por unanimidade, na sua sessão 
ordinária realizada no passado dia 16 de dezembro de 2020. 
(SGD 146/21/GAP) 
 
 

3. Email da Assembleia de Freguesia do Castelo a remeter o teor da Moção subordinada ao 
tema “Apoiar e Defender a PME”, aprovada, por unanimidade, na sua sessão ordinária 
realizada no passado dia 16 de dezembro de 2020. 
 (SGD 140/21/GAP) 
 
 

4. Email da Assembleia de Freguesia do Castelo a remeter o teor da Moção subordinada ao 
tema “Reposição da NUTS 3 - Península de Setúbal”, aprovada, por maioria, na sua 
sessão ordinária realizada no dia 16 de dezembro de 2020. 
(SGD 150/21/GAP) 
 
 

5. Email da Assembleia de Freguesia de Santiago a remeter o teor da Moção subordinada 
ao tema ”Salvar centenas de MPME: primeiro passo retoma económica de que a 
Freguesia de Santiago precisa”, aprovada por maioria, na sua sessão ordinária 
realizada no dia 22 de dezembro de 2020. 
(SGD 1.151/21/GAP) 
 
 

6. Email da Assembleia de Freguesia de Santiago a remeter o teor da Moção subordinada 
ao tema “Pela requalificação e ampliação da Escola Básica 2/3 Navegador 
Rodrigues Soromenho e para que se cumpra o contrato-programa”, aprovada por 
unanimidade, na sua sessão ordinária realizada no dia 22 de dezembro de 2020. 
(SGD 1.243/21/GAP) 
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7. Email da Assembleia de Freguesia de Santiago a remeter o teor da Saudação 
subordinada ao tema “À População do Zambujal e do Concelho de Sesimbra pela 
sua união na defesa do ambiente e saúde pública”, aprovada por unanimidade, na 
sua sessão ordinária realizada no dia 22 de dezembro de 2020. 
(SGD 1.135/21/GAP) 
 
 

8. Email da Assembleia de Freguesia do Castelo a enviar a Recomendação a esta Câmara 
Municipal para o “Alcatroamento de Estradas - Rua da Escola e Rua do Paraíso”, 
em Aiana de Cima, aprovada, por maioria, na sua sessão ordinária realizada no dia 16 de 
dezembro de 2021. 
(SGD 132/21/GAP) 
Deliberação: 
 
 

9. Email do Surf Clube de Sesimbra a enviar a lista dos novos corpos sociais, eleitos no 
passado dia 31 de outubro de 2020, para o triénio de 2020-2023. 
(SGD 787/21/GAP) 
Deliberação Genérica: 

 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE 

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 30 de dezembro de 2020. 
 
 
 

INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO – 
OUTRAS 

• Do Serviço de Contabilidade a remeter relação das despesas efetuadas pelos diversos 
serviços através do fundo fixo durante o mês de Dezembro’2020. 
(SGD …/…) 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE FINANÇAS E 
PATRIMÓNIO 

• Do Serviço de Contabilidade a enviar a 1.ª alteração/permutativa ao Orçamento 2021 e 
1.ª alteração/modificativa às GOP’s - ano de 2021, documentos aprovados pelo 
respetivo Vereador. 
(SGD 131/21) 

• Do Serviço de Contabilidade a enviar a 2.ª alteração/permutativa ao Orçamento 2021 e 
2.ª alteração/modificativa às GOP’s - ano de 2021, documentos aprovados pelo 
respetivo Vereador. 
(SGD 851/21) 
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II.PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

 
REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Obras novas – construção de condomínio de 4 fogos – arquitetura – Avenida do Alcaide, 
lote 23 – Lagoa de Albufeira – TROL e RAIMUNDO, Ld.ª  
(698/21 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 

►É proposto que a Câmara delibere aprovar o projeto de arquitetura referente à presente 

operação urbanística, com os seguintes parâmetros:  
STP – 602,00 m2 
Densidade – 4 fogos 
Volumetria – 1 piso 
Cedências a considerar de acordo com o previsto no art.º 72.º do regulamento do PULA – 
361,20m2 

Reqt.º 41.925/2019 

Deliberação:  
 
 

2. Destaque – Zambujal de Baixo – Miguel Ferreira, Maria Leonor Ferreira, Cristina Neves e 
Lucinio Neves 
(SPO 01/21 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 

►É proposto que a Câmara delibere deferir o pedido dos requerentes  
Área a destacar – 1.614,00 m2 

Área total – 4.974,00 m2  
A propriedade face ao plano encontra-se abrangida por Espaço U31-H2eH3  
Reqt.º 35.413/2020 

Deliberação:  
 
 

3. AUGI 7 da Lagoa de Albufeira – alteração ao alvará n.º 05/2000 – alteração aos 
afastamentos – lote 23 – Rua Flor da Mata – Paulo Dias  
(SGD 743/21 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 

►É proposto que a Câmara delibere, autorizar a alteração ao alvará n.º 05/2000, no que 

se refere ao lote 23, e que visa a: 

• Alteração do afastamento de 5m para 3m na frente; 
• Alteração do afastamento de 5m para 3m no tardoz. 
Reqt.º 4.851/2020 

Deliberação:  
 
 
 

PESSOAL 

1. Orçamentação de despesas com pessoal’2021 – aprovação 
(SGD 540/21 - Presidente/Recursos Humanos) 

►É proposto que a Câmara delibere:  
• que o montante máximo dos encargos com o recrutamento de trabalhadores, com 
mobilidades e com promoções seja, em 2021, o mesmo descriminado na proposta 
sobre o assunto apresentada. 
• que não sejam, em 2021, atribuídos prémios de desempenho. 

Deliberação:  
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2. Mobilidade intercarreiras – consolidação – assistente técnico – Maria Adelina da Graça 

Marques 
(SGD 627/21 - Presidente - Recursos Humanos)  

►É proposto a consolidação da mobilidade da trabalhadora Maria Adelina da Graça 
Marques na categoria de Assistente Técnico, ao abrigo do disposto no art.º 99.º-A 
da LTFP, porquanto se encontram verificados os requisitos legalmente impostos: 

• Existe o acordo da trabalhadora; 

• A trabalhadora é titular das habilitações exigidas para o preenchimento do posto 
de trabalho; 

• Existe posto de trabalho disponível no mapa de pessoal; 

• A mobilidade tem uma duração superior à que se encontra estabelecida para o 
período experimental da carreira de Assistente Técnico. 

Deliberação:  
 
 
 

3. Reserva de recrutamento – 2 assistente operacionais – Divisão de Educação – Ref.ª 
C/2018  
(SGD 678/21 - Presidente - Recursos Humanos) 

►É proposto que a Câmara delibere o recrutamento de 2 Assistentes Operacionais, 
através do recurso à reserva de recrutamento constituída na sequência da 
homologação da lista de ordenação final do procedimento concursal identificado 
com a Ref.ª C, aberto pelo aviso n.º 10789/2018, publicado no Diário da República, II 
série, n.º 152, de 08/08/2018. 

Deliberação:  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1. Redes pedonais e cicláveis/EN 379 – Maçã/Santana – trabalhos a menos – ratificação 
(SGD 847/21 - Vereador - Obras Municipais) 
►É proposto que a Câmara delibere proceder à ratificação do ato do diretor de 
fiscalização da obra de aprovação de trabalhos a menos na empreitada em causa, 
adjudicada à firma Manuel da Graça Peixito, Ld.ª, no valor de 8.331,26 €, sem IVA.  

Deliberação: 
 
 
 

2. Variante Nascente/Poente da Vila de Sesimbra e Variante da Maçã/Pedreiras – estudo 
prévio das duas vias – aprovação 
(SGD 828/21 – Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 

►É proposto que a Câmara delibere aprovar o estudo prévio da variante 
nascente/poente da vila de Sesimbra e da variante da Maçã/Pedreiras, para efeitos 
do previsto no artigo 124.º do regulamento do PDM de Sesimbra. 

Deliberação: 
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3. Toponímia – alteração de topónimo de parte do traçado da “Estrada da Cerâmica” para 
“Avenida Principal” – Aiana – revogação de parte da deliberação de 20.Setembro.2017    
(SGD 266/21 - Vereador - Toponímia) 

►É proposto que a Câmara delibere: 

● revogar de parte da Deliberação de Câmara de 20-09-2017, no que respeita à parte 
do traçado da Estrada da Cerâmica; 
● alterar a classificação toponímica de parte do traçado da Estrada da Cerâmica, 
sita em Aiana, atribuindo-lhe a denominação de Avenida Principal; 
● proceder à transferência para a Junta de Freguesia do Castelo, a verba para a 
aquisição da sinalização toponímica necessária para identificar o referido 
topónimo, no valor de 472,00€, correspondente a 6 placas toponímicas. 

Deliberação:  
 
 
 

4. Bandeira Azul da Europa’2021 – praias do ouro, califórnia, moinho de baixo e lagoa de 
albufeira/mar – candidaturas – submissão – aprovação – ratificação (Presidente)  
(SGD 552/21 - Presidente - Turismo) 

►É proposto que a Câmara delibere ratificar o despacho do Senhor Presidente de 
12 de janeiro de 2021, que autorizou a submissão das Candidaturas das Praias da 
Califórnia, Ouro, Moinho de Baixo e Lagoa de Albufeira – Mar, ao Programa 
Bandeira Azul da Europa 2021, e bem assim dos dossiers anexos à presente 
proposta. 

As candidaturas e a implementação do Projeto “Bandeira Azul Europa”, implica um 
custo total de 10.350,00 €. 

Deliberação: 
 
 
 

5. Transportes escolares – candidaturas e apoio para aquisição direta de títulos – 
alargamento dos prazos – alteração 
(SGD 653/21 - Vice-Presidente - Educação) 

►É proposto que a Câmara delibere o seguinte: 
1. Aditar a alínea e) ao n.º 5 do artigo 8 ao Plano Anual de Transportes Escolares, 
de modo a que as candidaturas apresentadas, após o dia 5 de novembro, pelos 
alunos que perfaçam 13 anos durante o ano letivo em curso, sejam admitidas, 
passando a referida alínea a ter a seguinte redação:  

“Artigo 8.º 

Prazos do pedido de candidatura 
(…) 

5- (…)  

e)      O pedido de candidatura do aluno que perfaça 13 anos durante o ano letivo 

(…) 

2. Alterar o prazo estabelecido no n.º 6 do artigo 13.º do Plano Anual de 
Transportes Escolares, referente à comparticipação dos títulos de transporte 
adquiridos diretamente na transportadora, de 30 para 90 dias, passando o 
mencionado número a ter a seguinte redação:  
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“Artigo 13.º      

Pagamento de passes 

(…) 

6-      Os títulos de transporte adquiridos diretamente na transportadora são comparticipados, quando 
previamente autorizados pela câmara municipal, através da apresentação de requerimento ou pedido de 
pagamento da comparticipação, enviado preferencialmente por correio eletrónico, e acompanhado do 
documento comprovativo da despesa, ou por via digital, e do Número de Identificação Bancária 
(NIB/IBAN), dentro do prazo de noventa dias, a contar do último dia da validade do título.” 

(…) 

3. Que as alterações ao artigo 8.º e 13.º produzam efeitos desde a data da 

deliberação que aprovou o plano de transportes escolares para o ano 2020/2021; 

4. Reduzir em 20.000€ o cabimento n.º 4569 e compromisso n.º 11034/2, GOP 
01.04.2007/20.1), relativa à deliberação de Câmara de 26 de agosto de 2020, e 
cabimentar nas GOP’s e valores acima indicados, por forma a satisfazer o 
pagamento das comparticipações cujos títulos de transporte tenham sido 
adquiridos diretamente pelos alunos até ao final do ano letivo. 

Deliberação: 
 
 
 

6. 18.ª Assembleia Municipal de Jovens “Proteger e valorizar o habitat natural na 
comunidade local e no mundo. Qual é o nosso contributo?” – subsídio eventual – entrega 
aos Agrupamentos de Escolas  
(SGD 956/21 - Presidente) 

►É proposto que a Câmara delibere, nos termos da alínea o) do n° 1, do art.º 33.º, 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro: 

•Atribuir ao Agrupamento de Escolas Michel Giacometti, NIF 600 074 641, um apoio 

de mil (1 000,00) euros, para a aquisição de equipamento para a elaboração de 

vídeos; 

•Atribuir ao Agrupamento de Escolas da Boa Água, NIF 600 083 780, um apoio de 

mil (1 000,00) euros, para a aquisição de equipamento para a elaboração de 

vídeos; 

•Atribuir ao Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde, NIF 600 073 939, um 

apoio de mil (1 000,00) euros, para a aquisição de equipamento para a elaboração 

de vídeos; 

•Atribuir ao Agrupamento de Escolas Navegador Rodrigues Soromenho, NIF 600 

075 865, um apoio de mil (1 000,00) euros, para a aquisição de equipamento para a 

elaboração de vídeos; 

•Atribuir ao Agrupamento de Escolas de Sampaio, NIF 600 024 032, um apoio de 

mil (1 000,00) euros, para a aquisição de equipamento para a elaboração de vídeos. 

Deliberação: 
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7. Centro Comunitário da Quinta do Conde – realização de obras de alargamento da creche 
– candidatura ao Programa PARES 2.0 – subsídio eventual 
(SGD 507/21 - Vice-Presidente - Ação Social) 

►É proposto que a Câmara delibere aprovar o teor da minuta para emissão de 
Declaração da Intenção de atribuir um subsídio eventual no valor total de 14 400 € 
para comparticipar a realização de obras de ampliação/remodelação do Centro 
Infantil do Centro Comunitário da Quinta do Conde, no âmbito da candidatura ao 
Programa PARES 2.0 e de acordo com o Programa de Apoio a Associações 
Promotoras de Atividade de Âmbito Social, em vigor. 

Deliberação: 
 
 
 

8. Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves – dinamização da visitação do espaço 
interpretativo da Lagoa Pequena – 1.º semestre de 2020 – subsídio  
(SGD 288/21 - Presidente - Ambiente) 

►É proposto que a Câmara delibere atribuir um subsídio no valor de 9.500€, à 
SPEA, por forma a apoiar o trabalho desenvolvido pela mesma ao longo do 1 º 
semestre do ano 2020. 

Deliberação: 
 
 
 

9. Protocolo de colaboração celebrado entre o município e o Agrupamento de Escolas da 
Boa Água, a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica da Boa 
Água (APEEEBIBA), para gestão das instalações desportivas escolares da Escola Básica 
da Boa Água – adenda – aprovação  
(SGD 206/21 - Presidente - Desporto) 

►É proposto que a Câmara delibere aprovar a adenda ao protocolo existente com o 
Agrupamento de Escolas da Boa Água e Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Básica da Boa Água, alterando o seu articulado 
nomeadamente as cláusulas 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª,5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª, no sentido de garantir 
as adequadas respostas desportivas à comunidade escolar e às associações 
desportivas do concelho de Sesimbra. 

Deliberação: 
 
 
 

10. Dinamização de atividades culturais – celebração de protocolo de colaboração entre o 
Município e a Associação Zana Batuta – minuta e subsídio mensal – aprovação 
(SGD 20.555/20 - Vice-Presidente - Cultura) 

►É proposto que a Câmara delibere aprovar a minuta do contrato e o subsídio 
mensal, na mesma previsto, no valor de 900€. 
O protocolo tem como objetivo fazer chegar a música a todos e permitir que, cada 
vez mais jovens (e menos jovens), tenham a possibilidade de aprender a tocar um 
instrumento musical, a cantar ou praticar um desporto ou atividade artística, 
contribuindo, desta forma, para o aumento da oferta cultural e de ocupação de 
tempos livres de qualidade no concelho de Sesimbra. 

Deliberação: 
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11. Acolhimento de animais – protocolo celebrado entre o município e a associação “O 
Cantinho da Milú” – prorrogação do prazo de vigência – alteração da deliberação de 13 
de maio 2020 
(SGD 20.071/20 - Vereador – Médico Veterinário) 

►É proposto que a Câmara delibere aprovar e atribuir um subsídio no valor de 
9.000,00 €. 

Deliberação:  
 
 
 

12. Centro Paroquial do Castelo, Casa do Povo de Sesimbra, Grupo Voluntários “Encontra a 
Esperança” da Paróquia da Quinta do Conde e Centro Comunitário da Quinta do Conde – 
Fundo de Emergência Alimentar’2021 – subsídio eventual 
(SGD 482/21 - Vice-Presidente - Ação Social) 

►É proposto que a Câmara delibere que seja disponibilizada uma verba no valor de 
50 000,00€ a ser distribuída mensalmente, durante o ano de 2021 (janeiro a 
dezembro) pelas seguintes Instituições: 
- Centro Paroquial do Castelo – 2.000,00€ mensais 
- Casa do Povo de Sesimbra - 500,00€ mensais 
- Grupo Voluntários “Encontra a Esperança “da Paroquia da Quinta do Conde – 
2.000,00€ mensais 
- Centro Comunitário da Quinta do Conde - 300,00€ mensais 

Deliberação:  
 
 

13. Associação de Beneficência Amizade e Solidariedade (ABAS) – apoio ao transporte para 
recolha de alimentos - Programa de apoio alimentar – subsídio eventual 
(SGD 175/21 - Vice-Presidente - Ação Social) 

►É proposto que a Câmara delibere atribuir um subsídio no valor de 2.400,00€ que 
corresponde ao trabalho desenvolvido no ano 2020 

Deliberação:  
 
 
 

14. Grupo Coral de Sesimbra – Animação de Natal 2019 – subsídio eventual 
(SGD 20.204/20 - Vice-Presidente - Cultura) 

►É proposto que a Câmara delibere atribuir um subsídio eventual no valor de 
500€, para ajudar aos custos suportados pelo Grupo Coral de Sesimbra, na 
organização de um concerto que convidou Choral Phydelius, para as 
comemorações de Natal/Passagem de Ano/Reis 2019-2020 

Deliberação: 
 
 

15. Associação Zana Batuta – Animação de Natal 2019 – subsídio eventual 
(SGD 20.203/20 - Vice-Presidente - Cultura) 

►É proposto que a Câmara delibere atribuir um subsídio eventual no valor de 500€, 
para ajudar aos custos suportados pela recém formada Associação Zana Batuta, 
com a atuação da sua orquestra ligeira na inauguração das iluminações de Natal 
2019. 

Deliberação: 
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16. Grupo Desportivo de Alfarim – aquisição de equipamentos, polos e fatos de treinos para 
a equipa de futebol praia – programa de apoio ao associativismo sesimbrense – 
subsídio eventual 
(SGD 13.716/20 - Presidente - Desporto) 

►É proposto que a Câmara delibere atribuir um subsídio eventual no valor de 
4.287,78€, ao Grupo Desportivo de Alfarim, para fazer face aos custos com a 
aquisição de equipamentos, polos e fatos de treinos para a equipa de futebol 
praia. 

Deliberação: 

 

 
17. Grupo Desportivo de Sesimbra – colocação de portões de segurança no Pavilhão 

Gimnodesportivo – regulamento municipal de apoio financeiro ao associativismo 
desportivo – subsídio eventual e contrato programa – aprovação  
(SGD 611/21 - Presidente - Desporto) 

►É proposto que a Câmara delibere atribuir um subsídio eventual no valor de 
4.993,80€, ao Grupo Desportivo de Sesimbra, destinado apoio financeiro para 
substituição dos dois portões do Pavilhão Gimnodesportivo que dão acesso à 
Mata da Vila Amália, bem como, a aprovação do contrato programa de 
desenvolvimento desportivo. 

Deliberação: 
 
 
 

18. Associação de Desenvolvimento da Quinta do Conde – aquisição de redes apanha 
bolas para os campos de futebol de 11 e de 7 – regulamento municipal de apoio 
financeiro ao associativismo desportivo – subsídio eventual e contrato programa – 
aprovação  
(SGD 18.267/20 - Presidente - Desporto) 

►É proposto que a Câmara delibere atribuir um subsídio eventual no valor de 
520,00€, à Associação em causa, destinado a comparticipar na aquisição de redes 
para bolas para os campos de futebol de 11 e de 7, bem como, a aprovação do 
contrato programa de desenvolvimento desportivo. 

Deliberação: 
 
 
 

19. Associação de Desenvolvimento da Quinta do Conde – obras de remodelação e de 
ampliação das suas instalações sociais – subsídio eventual e contrato programa – 
aprovação: 
(SGD 19.826/20 - Presidente - Desporto) 

►É proposto que a Câmara delibere atribuir um subsídio eventual no valor de 
4.227,50€, à Associação em causa, destinado a comparticipar nos custos com as 
obras de remodelação e de ampliação das suas instalações sociais, bem como, a 
aprovação do contrato programa de desenvolvimento desportivo. 

Deliberação: 
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III.PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
 
 
 

IV. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

1. Minuta da Ata da Reunião de Câmara Municipal – aprovação  
Deliberação:  


