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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
A REALIZAR NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
 

ORDEM DE TRABALHOS 
 
 

I.PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA FUNCIONÁRIA DESTA AUTARQUIA MARIA 
MARGARIDA CORREIA PINTO 

 
 
 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna a devolver um exemplar 
da “adenda ao protocolo de colaboração para a celebração de contrato de 
cooperação interadministrativo para a construção das novas instalações do posto 
territorial da Guarda Nacional Republicana da Quinta do Conde (Sesimbra)”, 
devidamente homologado por Sua Excelência o Secretário de Estado Adjunto e da 
Administração Interna. 
(SGD 2.648/21/GAP) 
 
 
 

2. Ofício da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil a informar que, no dia 20 
de novembro, foi por si homologada a nomeação para o cargo de 2.º Comandante, 
do Senhor João Paulo de Olival e Oliveira e para Adjunto de Comando do Senhor 
Pedro Miguel Graça dos Santos, da Associação de Bombeiros Voluntários de 
Sesimbra. 
(SGD 39.891/20/GAP) 
 
 
 

3. Email do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar o teor da 
pergunta ao Governo sobre o desrespeito pelos direitos dos trabalhadores na Santa 
Casa da Misericórdia de Sesimbra, apresentada na Assembleia da República, no dia 7 
de fevereiro de 2021, pelos seus deputados Paula Santos, Bruno Dias e Diana Ferreira. 
(SGD 3.983/21/GAP) 
 
 
 

4. Ofício do Presidente da Direção do Núcleo de Sesimbra da Liga dos Combatentes, 
Senhor Domingos Macedo, a apresentar cumprimentos de Bom Ano ao Senhor 
Presidente desta Câmara Municipal, após a sua tomada de posse, por não ser 
possível presencialmente devido a esta situação de pandemia. 
(SGD 1.620/21/GAP) 
 
 
 

5. Email do Clube de Radiomodelismo de Sesimbra a enviar a lista dos novos órgãos 
sociais para o quadriénio 2021/2025, eleitos em Assembleia Geral, no passado dia 
17 de janeiro de 2021. 
(SGD 3.372/21/GAMAF) 

Deliberação genérica 
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INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 
• Do Gabinete de Turismo a enviar a análise do movimento de turistas nos postos de 

atendimento turístico do município no ano de 2020, e uma comparação de alguns 
indicadores de estadia de turistas entre 2017 e 2019. 
(SGD 1.742/21) 

• Da Unidade Técnica de Estudos e Candidaturas a enviar um conjunto de projetos a 
considerar para o Plano de Recuperação e Resiliência 2021-2026, atualmente só 
associados à tipologia C 02 - Habitação Social, e a informar que dos contactos 
havidos com a Área Metropolitana de Lisboa e, após as primeiras propostas, foi 
reconhecido um conjunto de cinco projetos relevantes para o nosso território e suas 
comunidades no âmbito da habitação social, que se passam a identificar: 
● Construção de Habitação Social na AUGI 24 - Ribeira do Marchante, com um investimento 
global estimado de 8.800.000,00 € a executar entre 2022 e 2026; 
● Construção de Habitação Social no Bairro Infante D. Henrique - Fase 2, com um 
investimento global estimado de 5.832.000,00 € a executar entre 2022 e 2026; 
● Construção de Habitação Social na Quinta do Conde - Conde 1, com um investimento 
global estimado de 612.000,00 € a executar entre 2021 e 2023; 
● Requalificação de Habitação Social na Fonte de Sesimbra, com um investimento global 
estimado de 260.000,00 € a executar entre 2021 e 2022; 
● Requalificação de Edifício de Habitação Social na rua General Humberto Delgado 
(Sesimbra), com um investimento global estimado de 308.728,00 € a executar entre 2021 e 
2023.  

(SGD 2.034/21) 
• Da Unidade Técnica de Estudos e Candidaturas a dar conhecimento que, na sequência 

das deliberações da Comissão do Programa Operacional Regional de Lisboa, foram 
aprovadas as seguintes candidaturas deste Município: 
● Remoção de Amianto na Escola Básica do Castelo – candidatura N.º Lisboa-07-5673-
FEDER-000227 (SGD 3.718/21); 
● Remoção de Amianto na Escola Básica Integrada da Quinta do Conde – candidatura N.º 
Lisboa-07-5673-FEDER-000228 (SGD 3.720/21); 
● Remoção de Amianto na Escola Secundária de Sampaio – candidatura N.º Lisboa-07-5673-
FEDER-000229 (SGD 3.722/21); 
● Remoção de Amianto na Escola Básica e Secundária Michel Giacometti – candidatura N.º 
Lisboa-07-5673-FEDER-000226 (SGD 3.717/21). 

• Da Unidade Técnica de Ambiente e Desenvolvimento a enviar o relatório ECO XXI 2020, 
tendo este município em 2020 obtido a pontuação de 55%. 
(SGD 1.800/21) 

• Da Unidade Técnica de Ambiente e Desenvolvimento a enviar o plano das atividades 
mais relevantes a realizar durante o ano de 2021 – SPOT Arrábida Centro de 
Interpretação. 
(SGD 1.913/21) 

• Da Unidade Técnica de Ambiente e Desenvolvimento a enviar o plano das atividades 
mais relevantes a realizar durante o ano de 2021 – Parque Ecológico da Várzea. 
(SGD 1.916/21) 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE 

• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 18 e 19 de janeiro de 2021 (zona 1). 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 26 de janeiro de 2021 e de 02 de 

fevereiro de 2021. 
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INFORMAÇÕES – DECISÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE FINANÇAS E 
PATRIMÓNIO 
• Do Serviço de Contabilidade a enviar a 25.ª alteração/permutativa ao Orçamento 2020, 

documento aprovado pelo respetivo Vereador. 
(SGD 20.996/20) 

• Do Serviço de Contabilidade a enviar a 4.ª alteração/permutativa ao Orçamento 
2021,2022, 2023, 2024, 2025 e 4.ª alteração/modificativa às GOP’s - ano de 2021, 
documentos aprovados pelo respetivo Vereador. 
(SGD 2.272/21) 

 
 
 
 
 

II.PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Obras novas – construção de equipamento comercial – licenciamento (deliberação final) 
– Casal do Sapo, lote 50 – Quinta do Conde – Elias Afonso & Afonso, Ld.ª  
(SGD 2.322/21 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 

● considerando os pareceres técnicos constantes no processo de obras 

►É proposto que a Câmara delibere, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do art.º 23.º do 
RJUE, deferir o pedido de licenciamento da obra de construção em causa. 

Deliberação:  
 
 
 

2. Operações de loteamento – loteamento urbano – licenciamento das obras de 
urbanização – AUGI 55 do Alto das Vinhas – deliberação final  
(SGD 2.314/21 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 

►É proposto que a Câmara delibere aprovar a: 
 

- Deliberação final de aprovação de licenciamento da operação de Lot.º 1/2014 – 
AUGI 55/Alto das Vinhas, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 24.º, 
25.º e 26.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, (Lei AUGI) redação em vigor, com a 
necessária adaptação, e, também, nos termos do disposto no art.º 28.º da Lei AUGI, 
que no prazo de quinze dias, seja efetuada a publicitação da deliberação final sobre 
o pedido de licenciamento por via de Edital a publicar em dois dias consecutivos 
em jornal nacional e na área da AUGI 55 – Alto das Vinhas. 

 

- Deliberação de licenciamento das obras de urbanização, com as condições do 
parecer da DGPU/Engenharia, ao abrigo do disposto no art.º 25.º, em articulação 
com o art.º 55.º, ambos da Lei AUGI, posto que, este processo está em tramitação 
desde 2014. 

Deliberação:  
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PESSOAL 

1. Mobilidade Intercategorias – consolidação – Raúl Custódio  
(SGD 2.236/21 - Presidente - Recursos Humanos) 

►É proposto que a Câmara delibere aprovar a consolidação da mobilidade do 
trabalhador Raúl José Baeta Custódio na categoria de Coordenador Técnico, ao 
abrigo do disposto no art.º 99.º-A da LTFP, porquanto se encontram verificados os 
requisitos legalmente impostos: 
 Existe o acordo do trabalhador; 

 O trabalhador 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:  
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1. Reabilitação do Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel – recuperação do 
aqueduto – prorrogação do prazo contratual – 2.ª modificação objetiva do contrato – 
aprovação  
(SGD 2.372/21 - Presidente) 

►É proposto que a Câmara delibere aprovar a prorrogação do prazo de execução 
da empreitada em causa, adjudicada à firma Monumenta, Ld.ª, por mais 30 dias de 
calendário, contados entre o dia 12 de março e o dia 10 de abril do corrente ano, 
correspondente ao plano de trabalhos, plano de pagamentos, plano de mão-de-
obra/equipamento. 

Deliberação: 
 
 

2. Unidade de Saúde de Sesimbra – obra – plano de trabalhos com riscos especiais (ptre) – 
montagem, utilização e desmontagem de grua – aprovação – ratificação (Presidente)  
(SGD 2.329/21 - Presidente) 

►É proposto que a Câmara delibere ratificar o despacho do Presidente de 11 de 
Fevereiro de 2021, que aprovou o Plano de Trabalho com riscos especiais – 
montagem, utilização e desmontagem de grua, que integra o PSS na fase de obra. 

Deliberação: 
 
 

3. Contratação de empréstimo a curto prazo até ao montante de 2 milhões de euros – 
condições contratuais – envio à Assembleia Municipal  
(SGD 2.268/21 - Vereador - Finanças e Património) 

►É proposto que a Câmara delibere aprovar a contratação do empréstimo bancário 
de curto prazo, até ao montante de 2 milhões de Euros (dois milhões de euros), 
junto do Banco Millennium BCP, nas condições constantes do relatório de análise 
de propostas.  
Mais é proposto, após aprovação das condições contratuais do aludido 
financiamento, remeter o processo à Assembleia Municipal, nos termos, do nº. 5, 
do art.º 49.º da Lei nº. 73/2013, de 3 de setembro. 
Deliberação: 
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4. Criação e Manutenção de um Grupo de Bombeiros Permanente (GBP) e Equipa de 

Intervenção Permanente (EIP), no sentido de garantir a qualidade e eficácia dos serviços 
de Proteção Civil, bem como garantir a sustentabilidade de funcionamento dessas 
equipas, em termos de recursos humanos, materiais e de despesas associadas – 
celebração de protocolo entre o Município de Sesimbra e a Real Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra – minuta – aprovação  

 (SGD …/21 - Presidente) 
►É proposto que a Câmara delibere 

Deliberação: 
 
 
 
 

5. Agrupamento de escolas – pré-escolar e 1.º ciclo – material didático, limpeza e 
expediente, telefones e prolongamento de horário 2021 – subsídios de funcionamento – 
declaração de nulidade da deliberação de 03.fevereiro.2021 – atribuição de subsídios 
(SGD 1.636/21 - Vice-Presidente - Educação) 

● por se verificar que a despesa em causa já se encontra devidamente cabimentada 
cumprindo a condição da regularidade financeira e tendo em conta o exposto 
apresentado sobre o assunto,  

► É proposto que a Câmara Municipal delibere o seguinte: 

1- Nos termos da alínea a) do n.º 3 do art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 
de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 95/2015, de 2 de junho, do n.º 
1 do art.º 161.º e do n.º 2 do art.º 162.º ambos do Código do Procedimento 
Administrativo,  declarar a nulidade da deliberação n.º 57/CM/210203, de atribuição 
de subsídios de funcionamento aos Agrupamentos de Escolas do Concelho (Pré-
Escolar e 1.º Ciclo), para o ano de 2021, no valor de €119 919,50; 
2- Nos termos do n.º 2 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, por 
se verificar a condição de regularidade financeira, atribuir os subsídios de 
funcionamento aos Agrupamentos  de Escolas do Concelho (Pré-Escolar e 1.º 
Ciclo), para 2021, no valor de €119 919,50.  

Deliberação: 
 
 
 

6. Surf Clube de Sesimbra – regulamento municipal de apoio ao associativismo desportivo – 
contratação de técnicos de desporto 2020/2021 – subsídio mensal  
(SGD 2.208/21 - Presidente - Desporto)  

►É proposto que a Câmara delibere, no âmbito do regulamento municipal de apoio 
ao associativismo desportivo, atribuir ao Surf Club de Sesimbra, para a contratação 
de técnicos de desporto, um subsídio de 2.000,00€, em dez mensalidades de 
200,00€, com efeitos retroativos a setembro de 2020 e término em junho de 2021, de 
acordo com o respetivo mapa. 
(modalidades Surf, SUP - Stand up Paddle e Skimboard, com um total de 172 
crianças e jovens, 63% do sexo masculino e 37% do feminino) 
Deliberação: 
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7. Agrupamento 718 do CNE – Corpo Nacional de Escutas – programa de apoio ao 
associativismo sesimbrense – obras de melhoramento no campo scout, sito na Quinta do 
Conde, na Rua de São Mamede – subsídio eventual   
(SGD 1.120/21 - Presidente - Juventude)  

►É proposto que a Câmara delibere, no âmbito do programa de apoio ao 
associativismo sesimbrense, atribuir ao Agrupamento 718 do Corpo Nacional de 
Escutas, um subsídio eventual no valor de € 1.700,00, para apoio financeiro relativo 
a uma reparação que já efetuaram na sua sede, propriedade da autarquia, que 
ocupam ao abrigo de um protocolo de cooperação, correspondente a cerca de 50% 
do orçamento total por ele indicado. 
Deliberação: 
 
 
 
 
 

III.PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
 
 
 

IV. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

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


