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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
A REALIZAR NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2020 

 
 

ORDEM DE TRABALHOS 
 
 

I.PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter aprovado, na sua sessão 
ordinária, realizada no dia 20 de Dezembro de 2019, por unanimidade, o “Voto de Pesar 
pelo falecimento de Dário Afonso Lopes”. 
(SGD 1.167/20) 
 
 

2. Ofício também da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, na sua 
sessão ordinária realizada no dia 10 de Janeiro de 2020, por unanimidade, aprovar os 
projetos da 17.ª Edição da Assembleia Municipal de Jovens - “Proteger e valorizar o 
habitat natural na comunidade local e no mundo. Qual é o nosso contributo?”. 
(SGD 1.298/20) 
 
 

3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter os documentos aprovados, 
por unanimidade, no “Período de Antes da Ordem do Dia”, na sua 2.ª reunião da Sessão 
Ordinária de Dezembro, realizada no dia 10 de Janeiro de 2020: ●Voto de Pesar - 
Falecimento do Arquiteto Luís Paixão, ●Saudação - O Museu Marítimo de Sesimbra, 
●Moção - Pelo encerramento do aterro de resíduos no Zambujal e pela recuperação 
ambiental e qualidade de vida da população de Sesimbra. 
(SGD 1.295/20) 

 
 
4. Email da Assembleia de Freguesia de Santiago a remeter o teor de moção subordinada 

ao tema “Pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres”, aprovada, por 
unanimidade, na sua sessão ordinária realizada no dia 17 de dezembro de 2019. 
(SGD 49.635/19) 

 
 
5. Email da Assembleia de Freguesia do Castelo a remeter o teor da moção subordinada 

ao tema “Pela Exigência do Encerramento do Aterro Ilegal no Zambujal”, aprovada, 
por unanimidade, na sua sessão ordinária realizada no dia 17 de dezembro de 2019. 
(SGD 1.367/20) 
 
 

6. Email da Área Metropolitana de Lisboa a remeter o teor do compromisso para a 
“Adaptação às Alterações Climáticas”, assinado no dia 06 de dezembro de 2019, no 
Museu Nacional dos Coches, em Lisboa. 
(SGD 48.959/19) 
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7. Ofício da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do 
Tejo a informar que, relativamente a reclamações sobre o aterro de inertes situado 
no Ribeiro do Cavalo, no Zambujal de Cima, explorado pela empresa Greenall Life, 
Ld.ª, técnicos da sua Comissão efetuaram uma ação de fiscalização ao local tendo-se 
verificado que a empresa continuava a proceder à receção de resíduos e sua deposição 
no aterro, não obstante a revogação da licença e a notificação para suspensão da 
receção de resíduos. Face ao verificado foi lavrado o respetivo auto de notícia, pelas 
infrações verificadas e comunicada a situação de desobediência ao Ministério 
Público. 
(SGD 1.678/20) 
 
 

8. Ofício da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do 
Tejo a informar que, relativamente à situação do aterro de inertes situado no Ribeiro 
do Cavalo, no Zambujal de Cima, explorado pela empresa Greenall Life, Ld.ª, e na 
sequência da revogação total da sua licença, emitida pela CCDR, em 03.06.2019, a 
empresa interpôs junto do Ministério do Ambiente e da Transição Energética, Recurso 
Hierárquico contra a decisão da CCDR, técnicos da sua Comissão efetuaram uma ação 
de fiscalização ao local tendo-se verificado que a empresa continuava a proceder à 
receção de resíduos e sua deposição no aterro, não obstante a revogação da licença e a 
notificação para suspensão da receção de resíduos. Face ao verificado foi lavrado o 
respetivo auto de notícia, pelas infrações verificadas e comunicada a situação de 
desobediência ao Ministério Público. 
(SGD 1.677/20) 
 
 

9. Ofício da AMARSUL-Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA a informar que a 
tarifa a faturar aos Municípios a partir de 01 de janeiro de 2020, é de 
29,70€/tonelada, que a mesma foi aprovada pela ERSAR e que inclui a utilização do 
Passivo Regulatório. 
(SGD 48.959/19) 
 
 

10. Email do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar o teor da 
pergunta formulada pela Deputada Paula Santos, no dia 24 de novembro de 2019, na 
Assembleia da República, sobre a “Devolução do Imposto Municipal sobre 
Transmissões” e o teor da resposta do Ministro do Estado e das Finanças. 
(SGD 1.449/20) 
 
 

11. Email do Grupo Parlamentar Os Verdes a enviar o teor da pergunta dirigida ao 
Ministério da Educação, pelos Deputados Mariana Silva e José Luís Ferreira, sobre a 
“Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania”, apresentada na Assembleia da 
República, no dia 25 de novembro do ano findo. 
(SGD 49.338/19) 
 
 
 

12. Email também do Grupo Parlamentar Os Verdes a enviar o teor da resposta do 
Ministro da Educação, à pergunta formulada pelos Deputados Mariana Silva e José Luís 
Ferreira, sobre a “Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania”. 
(SGD 1.090/20) 
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13. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a enviar o teor da recomendação 
aprovada, por unanimidade, na sua 2.ª reunião da sessão ordinária de dezembro, 
realizada no dia 10 do corrente, sobre “Fatura da Água”. 
(SGD 1.293/20) 
Deliberação:  
 
 

14. Email da Assembleia de Freguesia do Castelo a enviar o teor das recomendações, 
aprovadas, por maioria, na sua sessão ordinária, realizada no dia 17 de dezembro do ano 
findo, sobre respetivamente, ”Rua Ribeira do Ulisses - Faúlha” e “Acabamento de 
Rua em Alfarim - Travessa do Alto da Carona”. 
(SGD 1.363/20) 
Deliberação:  
 
 

15. Email da Associação Zana Batuta a dar conhecimento da sua constituição e da lista 
dos seus órgãos sociais para o biénio 2020/2021, eleitos na sua primeira 
Assembleia Geral realizada no dias 02 de dezembro de 2019. 
(SGD 474/20) 
Deliberação:  
 
 
 

INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 

• Da Unidade de Desporto e Juventude a enviar o relatório da “Travessia da Baía’19”, 
realizada no dia 05 de outubro. 

  (SGD 23.715/19) 
 
 

INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – OUTRAS 

• Da Divisão de Planeamento e Estratégia Urbanística a dar conta do teor do parecer desta 
Câmara Municipal sobre o “Estudo de Impacte Ambiental do Empreendimento 
Turístico ETOSOTO”, a enviar à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental-
CCDRLVT. 
(SGD   /20) 

• Carta da Comissão de Administração da AUGI 14 da Lagoa de Albufeira a informar 
que a atividade daquela AUGI foi encerrada no dia 13 de dezembro de 2019, enviada 
pelo PMAUGI. 

  (SGD 628/20) 
• Da Unidade Técnica de Bibliotecas Municipais a enviar o relatório relativo à “XVI Edição 

da Feira do Livro de Sesimbra’2019”, que se realizou de 19 de julho a 18 de agosto, 
na Praça da Califórnia, loja 4E, em Sesimbra. 

  (SGD 24.083/19) 
• Da Unidade Técnica de Bibliotecas Municipais a enviar o relatório relativo ao projeto 

“Bibliotecas de Praia e de Jardim – Verão’2019, realizado nos meses de julho e 
agosto. 

  (SGD 24.149/19) 
• Da Unidade Técnica de Bibliotecas Municipais a enviar o relatório final relativo ao 

projeto “Espaço Aqui Brincamos Todos” – em parceria com a Equipa Local de 
Intervenção de Sesimbra e a Cercizimbra, realizado entre 24 de outubro de 2018 e 26 
de junho de 2019. 

  (SGD 24.131/19) 
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• Da Unidade Técnica de Bibliotecas Municipais a enviar o relatório final relativo ao 
projeto “Falar…como colaborar é crescer” – em parceria com as IPSS, realizado 
entre 07 de janeiro e 12 de novembro de 2019. 

  (SGD 24.129/19) 
• Da Unidade Técnica de Bibliotecas Municipais a enviar o relatório relativo ao projeto 

“Bibliotecas de Praia e de Jardim – Verão’2019, realizado nos meses de julho e 
agosto. 

  (SGD 24.149/19) 
 
 
 
INFORMAÇÕES – DECISÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE FINANÇAS E 
PATRIMÓNIO 

• Da Unidade de Contabilidade a enviar a 1.ª alteração ao Orçamento e a 1.ª alteração às 
GOP’s - ano 2020, documentos aprovados pelo respetivo Vereador.  
(SGD    /20) 

 
 
 

INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO – 
OUTRAS 

• Do Serviço de Contabilidade a enviar a relação das despesas efetuadas pelos diversos 
serviços através do fundo de maneio durante o mês de dezembro’2019.  
(SGD      /20) 

• Da Divisão Financeira a dar conhecimento da informação da Sociedade de Revisores 
Oficiais sobre a situação económico-financeira do Município de Sesimbra, respeitante 
ao primeiro semestre’2019, A. Ózimo & M. Lourenço SROC, Ld.ª.  

  (SGD 1.746/20) 
 
 
 

II.PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Obras novas – construção de edifício de habitação e comércio – licenciamento – Rua 
Casal dos Leandros, lote 3 – Santana – Ludiagenda, Ld.ª 
(1.031/20 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

2. Destaque – Avenida Principal – Caixas – Laura Polido e Outros 
(1/20 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 

3. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 03/06 – lotes 16 
e 17 – Charneca da Cotovia – Art´Rehabilitar, Ld.ª 
(2/20 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
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4. AUGI 64 da Lagoa de Albufeira – receção definitiva – rede víária e sinalização, águas, 
águas residuais,  elétricas, ITUR, gás, RSU, espaços verdes/circuito bio saudável – 
aprovação   
(SGD 815/20 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 
 

PESSOAL 

1. Reserva de recutamento – 4 assistentes operacionais – educação – ref.ª C 
(SGD 933/20 - Presidente/Recursos Humanos) 
Deliberação:  
 
 

2. Reserva de recutamento – 2 assistentes técnicos – cultura (museus) – ref.ª J 
(SGD 939/20 - Presidente/Recursos Humanos) 
Deliberação:  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1. Reabilitação de Habitação Social – Bloco da Mata – resposta ao pedido de 
esclarecimentos e à lista de trabalhos de suprimento de erros e omissões – autorização – 
ratificação (Presidente) 
(SGD 634/20 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 

2. Ampliação da Escola n.º 2 da Quinta do Conde – trabalhos complementares – 2.ª 
situação – aprovação – ratificação (Presidente) 
(SGD    /20 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 

3. Saneamento da Freguesia do Castelo – fecho do subsistema SAR Lagoa/Meco – sistema 
Zambujal Sul/Poente – receção provisória parcial – aprovação  
(SGD   /20 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 

4. Saneamento da Freguesia do Castelo – execução das redes de drenagem do concelho 
de Sesimbra – lote Nascente, 1.ª fase – zona C Cotovia/Faúlha – zona D Pedreiras/Maçã 
– zona E Sampaio/Maçã e zona F Quintola da Maçã – receção definitiva total – 
aprovação  
(SGD 1.051/20 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 

5. Reformulação da Rede de Coletores na Avenida dos Aliados – Boa Água 1 – Quinta do 
Conce – receção definitiva total – aprovação  
(SGD 1.092/20 - Presidente) 
Deliberação:  
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6. Tabela Tarifária dos Serviços Urbanos’2020 – manutenção    
(SGD 967/20 - Vereador - Finanças e Património) 
Deliberação:  
 
 

7. Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 10 de abril de 2019 – aprovação    
(SGD 1.293/20 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 

8. Estudo para Banda HB2 – Plano de Urbanização da Quinta do Conde – substituição da 
planta de implantação – retificação da deliberação de 06.Novembro.2019    
(SGD 765/20 - Vice-Presidente - Urbanismo e Ordenamento do Território) 
Deliberação:  
 
 

9. Centro Comunitário da Quinta do Conde – Candidatura Concelhia ao Programa Contratos 
Locais de Desenvolvimento Social de 4.ª Geração (CLDS-4G) – plano de ação – seleção 
do coordenador técnico e aceitação do Município como Entidade Local Executora das 
Ações-ELEA – aprovação 
(SGD    /20 - Vice-Presidente - Ação Social) 
Deliberação:  
 
 

10. Reconhecimento da Área do Domínio Público, que ocupa parcialmente o prédio sito em 
Aiana, descrito na CRP sob o n.º 11822, art.º 227.º, da secção T – Cândido Marques   
(SGD 906/20 - Vice-Presidente - Urbanismo e Ordenamento do Território) 
Deliberação:  
 
 

11. Carnaval’2020 – estabelecimentos comerciais do concelho de Sesimbra – restauração e  
bebidas – alargamento dos limites de horário de funcionamento – autorização 
(SGD 572/20 - Presidente - Economia e Desenvolvimento Local) 
Deliberação:  
 
 

12. Mercado Municipal da Quinta do Conde – banca, n.º 31, destinada à venda de peixe e 
marisco – renúncia voluntária da titular – Catarina Borges 
(SGD 533/20 - Presidente - Economia e Desenvolvimento Local) 
Deliberação:  
 
 

13. Toponímia – atribuição de topónimo “Rua Júlio Pomar” – Almoinha – aquisição de 
sinalização – transferência para a Junta de Freguesia do Castelo  
(SGD 1.353/20 - Vereador - Toponímia) 
Deliberação:  
 
 

14. Toponímia – atribuição de topónimo “Rua das Laranjeiras” – Lagoa de Albufeira – 
aquisição de sinalização – transferência para a Junta de Freguesia do Castelo  
(SGD 1.340/20 - Vereador - Toponímia) 
Deliberação:  
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15. Toponímia – atribuição de topónimo “Rua das Cameleiras” – Lagoa de Albufeira – 
aquisição de sinalização – transferência para a Junta de Freguesia do Castelo  
(SGD 1.336/20 - Vereador - Toponímia) 
Deliberação:  
 
 

16. Bandeira Azul da Europa’2020 – praias do ouro, califórnia, moinho de baixo e lagoa de 
albufeira/mar – candidaturas – submissão – aprovação – ratificação (Presidente)  
(SGD 995/20 - Presidente - Turismo) 
Deliberação:  
 
 

17. Núcleo de Espeleologia da Costa Azul-NECA – protocolo de cooperação celebrado entre 
o Município e o NECA – prossecução dos objetivos – 2.ª tranche – subsídio  
(SGD 23.294/19 - Presidente - Ambiente) 
Deliberação:  
 
 

18. Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves-SPEA – dinamização do espaço 
interpretativo da lagoa pequena – meses de setembro a dezembro de 2019 – subsídio  
(SGD 23.277/19 - Presidente - Ambiente) 
Deliberação:  
 
 

19. Projeto “Natal é Onde as Escolas Quiserem’2019” – decoração e animação – subsídios 
eventuais 
(SGD 492/20 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação:  
 
 

20. 36.º Corta-Mato Escolar Concelhio’2020 – organização e dinamização pelo Grupo 
Desportivo União da Azoia – subsídio eventual 
(SGD 646/20 - Vice-Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 

21. Grupo Desportivo de Alfarim – reparação e pintura de 2 viaturas de 9 lugares – subsídio 
eventual  
(SGD 588/20 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 

22. Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Sampaio – frequência de atl – alunos 
carenciados – subsídio eventual – declaração de nulidade da deliberação de 
07.dezembro.12   
(SGD 24.258/19 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação:  
 
 

23. Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Sampaio – frequência de atl – alunos 
carenciados – subsídio eventual 
(SGD 632/20 - Vice-Presidente - Educação) 
Deliberação:  
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24. Apoio Alimentar – distribuição de alimentos por famílias carenciadas – instituições – 
subsídios mensais 
(SGD 982/20 - Vice-Presidente - Ação Social) 
Deliberação:  
 
 

25. Associação dos Armadores de Pesca Artesanal e Local do Centro e Sul – arrendamento 
de instalações – sede – subsídio mensal 
(SGD 552/20 - Presidente - Economia e Desenvolvimento Local) 
Deliberação:  
 
 

26. Associação dos Armadores de Pesca Artesanal e Local do Centro e Sul – arrendamento 
de instalações do armazém “Cabaz do Peixe” – subsídio mensal 
(SGD 502/20 - Presidente - Economia e Desenvolvimento Local) 
Deliberação:  
 
 

27. Cercizimbra – regulamento municipal de apoio financeiro ao associativismo desportivo – 
contratação de técnicos – modalidades de basquetebol, natação, boccia, polybot, 
canoagem, vela, equitação e young athetes – subsídio mensal 
(SGD 610/20 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 

28. Grupo Desportivo de Sesimbra – regulamento municipal de apoio financeiro ao 
associativismo desportivo – atividade desportiva regular – modalidades badminton, 
hóquei em patins, futebol, futebol de praia, natação e voleibol – subsídio mensal 
(SGD 579/20 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 

29. Associação Cultural e Desportiva da Cotovia – regulamento municipal de apoio financeiro 
ao associativismo desportivo – contratação de técnicos – modalidades taekwondo, 
ginástica, karaté, atletismo, capoeira, ballet, jujitsu, zumba kids  e dança criativa – 
subsídio mensal 
(SGD 597/20 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 

30. Grupo Desportivo de Alfarim – regulamento municipal de apoio financeiro ao 
associativismo desportivo – atividade desportiva regular – modalidades futebol, futebol de 
praia, karaté, ginástica e patinagem – subsídio mensal 
(SGD 583/20 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 

31. Grupo Desportivo de Alfarim – regulamento municipal de apoio financeiro ao 
associativismo desportivo – contratação de técnicos – modalidades futebol, ginástica 
acrobática, patinagem,  capoeira e karaté – subsídio mensal 
(SGD 600/20 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
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32. Associação de Cultura e Recreio União Trabalhadora Zambujalense – regulamento 
municipal de apoio financeiro ao associativismo desportivo – atividade desportiva regular  
– modalidades futebol e futebol de praia – subsídio mensal 
(SGD 584/20 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 

33. Associação de Cultura e Recreio União Trabalhadora Zambujalense – regulamento 
municipal de apoio financeiro ao associativismo desportivo – contratação de técnicos  – 
modalidade futebol – subsídio mensal 
(SGD 605/20 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 

34. Clube de Lutas do Bastos – regulamento municipal de apoio financeiro ao associativismo 
desportivo – atividade desportiva regular – modalidade lutas amadoras – subsídio mensal 
(SGD 163/20 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 

35. União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde – regulamento municipal de apoio 
financeiro ao associativismo desportivo – atividade desportiva regular – modalidade futsal  
– subsídio mensal 
(SGD 596/20 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 

36. Distinções e Condecorações Municipais – atleta Rodrigo Pinhal – seleção nacional de 
futebol de praia – campeã mundial – medalha de mérito municipal grau prata  
(SGD 606/20 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 
 
 

III.PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Encerrado o Período da Ordem do Dia, foi aberto o período de intervenção ao público,  
 
 

IV. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

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


