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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
A REALIZAR NO DIA 18 DE MARÇO DE 2020 

 
 

ORDEM DE TRABALHOS 
 

 
 

I.PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 
 
 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra, a informar que na sua sessão ordinária 
realizada no dia 28 de fevereiro deliberou, por unanimidade, aprovar a designação 
dos elementos dos júris dos procedimentos concursais para provimento dos 
cargos dirigentes constantes na proposta, por se reconhecer que os mesmos 
possuem as características exigidas nos nºs 2 e 3 do art.º 13.º da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, nomeadamente mérito profissional, credibilidade e integridade 
pessoal; são detentores de vasta experiência na área de recursos humanos e da 
administração local autárquica, porquanto desempenham há vários anos funções 
dirigentes, de coordenação ou de consultadoria e integraram, por diversas vezes, 
júris de procedimentos concursais para recrutamento de trabalhadores e ou de 
dirigentes. 
(SGD 7.849/20) 
 
 

2. Oficio também da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter os documentos 
aprovados no “Período de Antes da Ordem do Dia” da sua sessão ordinária 
realizada no dia 28 de fevereiro de 2020 que a seguir se discriminam: 
●Voto de Pesar – Manuel Resende 
●Voto de Pesar – Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto 
●Voto de pesar – Joaquim Pina Moura 
●Saudação – Dia Internacional da Mulher – 8 de Março 
●Moção – Pela contratação pública e fixação de médicos no Serviço Nacional de Saúde 
●Moção sobre as deficientes condições de funcionamento da escola Básica e Secundária 

Michel Giacometti, situada na Quinta do Conde, Concelho de Sesimbra, área Metropolitana 
de Lisboa 

●Moção – Aeroporto no Montijo e Acessibilidades com respetivos Materiais por Empréstimo 
e a Vazadouro 

●Moção - SIRESP 
(SGD 7.825/20) 
 
 

3. Ofício ainda da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar que na sua sessão 
ordinária realizada no dia 28 de fevereiro deliberou, por unanimidade, aprovar a 
candidatura a ser submetida ao Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020 com 
o Projeto “Jovens em Movimento… pela Europ@, que envolve os seguintes 
parceiros: Altea (Espanha), Rovinj-Rovigno (Croácia), Rokiskis – Lituânia e 
Sesimbra (Portugal) que coordena o projeto.  
(SGD 7.856/20) 
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4. Email do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar a pergunta 
dirigida ao Ministro do Ambiente e Ação Climática sobre o “Aterro do Zambujal, 
nomeadamente, no que respeita às medidas a tomar no sentido do encerramento 
daquel aterro e da recuperação do passivo ambiental por ele gerado”.  
(SGD 8.504/20) 
 
 
 

INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 

• Da Unidade Técnica de Formação Higiene e Segurança no Trabalho a enviar o Plano de 
Contingência Coronavírus (COVID-19). 
(SGD 4.964/20) 

 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE 

• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 29 de fevereiro a 08 de março de 
2020 (zonas 5 e 3). 

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 21 de fevereiro e 04 de março de 
2020. 

 
 

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 Fevereiro’2020.  
(SGD     /20) 
 
 
 

 
II.PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
1. Obras novas – construção de estabelecimento comercial – arquitetura – Charneca da 

Cotovia – Sistemas Mcdonald’s Portugal, SA  
(     /20 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação: 

 
 
 

2. Obras novas – construção de condomínio – arquitetura – Quinta das Flores – Santana – 
caducidade da deliberação de 08.agosto.2007 – António Cortegaça, Ld.ª  
(12/20 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação: 

 
 
 

3. Destaque – Maçã – Jorge Abreu e Cristina Abreu 
(10/20 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
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4. Destaque – Charneca da Cotovia – Maria Alice Conde e Joaquim Pinto 
(9/20 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 

5. Destaque – Aiana de Cima – Maria Fernanda Polido e Outros 
(11/20 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação: 
 
 

6. AUGI 43 do Casal do Sapo – relatório de análise, emissão de alvará, quadro caução, 
quadro síntese de execução de loteamento e quadro caracterizador – aprovação – 
Comissão de Administração da AUGI 43 
(SGD 5.366/20 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação: 
 
 

7. AUGI 43 do Casal do Sapo – incumprimento por parte de vários proprietários do dever de 
reconversão – pedido de suspensão da ligação às redes de infraestruturas e quadro – 
Comissão de Administração da AUGI 43 
(SGD 5.327/20 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação: 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1. Conclusão da empreitada de saneamento da freguesia do Castelo – rede de coletores do 
Zambujal – 3.ª fase – correção de defeitos – receção definitiva parcial – aprovação  
(SGD 5.066/20 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

2. Programa Europa para os Cidadãos «YOUTH ON THE MOVE… FOR EUROPE» – 
candidatura – submissão – aprovação – ratificação (Presidente)  
(SGD 5.296/20 - Presidente) 
Deliberação:  
 
 
 

3. Reconhecimento da área do domínio público, que ocupa parcialmente e atravessa o 
prédio sito em Alfarim e Torrões, descrito na CRP sob o n.º 7694, art.º 128 da Secção J – 
Doria Marcelino, cabeça de casal da herança de Maria Angelina Cruz  
(SGD 5.064/20 - Vice-Presidente - Ordenamento do Território e Urbanismo) 
Deliberação:  
 
 
 

4. Associação Cultural e Desportiva da Cotovia – regulamento municipal de apoio financeiro 
ao associativismo desportivo – contratação de técnicos – subsídio mensal – cabimento 
orçamental – retificação da deliberação de 22.janeiro.2020   
(SGD 4.304/20 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
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5. Grupo Desportivo de Alfarim – regulamento municipal de apoio financeiro ao 
associativismo desportivo – contratação de técnicos – subsídio mensal – cabimento 
orçamental – retificação da deliberação de 22.janeiro.2020   
(SGD 4.300/20 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 
 

6. Associação de Desenvolvimento da Quinta do Conde – regulamento municipal de apoio 
financeiro ao associativismo desportivo – atividade desportiva regular – modalidades de 
futebol, futsal e karaté – subsídio mensal     
(SGD 4.781/20 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 
 

7. Associação de Desenvolvimento da Quinta do Conde – regulamento municipal de apoio 
financeiro ao associativismo desportivo – contratação de técnicos – modalidades de 
futebol, futsal e karaté – subsídio mensal     
(SGD 4.787/20 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 
 

8. Promoção sóciocultural, artísticos e recreativa, desenvolvimento e implementação e 
gestão de projetos inovadores, promoção de ações de formação e realização de 
atividades – protocolo de colaboração celebrado entre o Município e a Associação PIPA-
Projeto de Inclusão Pela Arte – cabimentação e compromisso – subsídio  
(SGD 3.739/20 - Vice-Presidente - Cultura) 
Deliberação:  
 
 
 

9. Grupo Motard da Quinta do Conde – 7.º aniversário – subsídio eventual 
(SGD 4.596/20 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 
 

10. Dojo Ko Tora Nin – regulamento municipal de apoio financeiro ao associativismo 
desportivo – seminário internacional de bujinkan – subsídio eventual 
(SGD 4.803/20 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
 
 
 

11. Sociedade Musical Sesimbrense – aquisição de fardamento e reparação de instrumentos 
musicais – subsídio eventual 
(SGD 21.039/19 - Presidente - Desporto) 
Deliberação:  
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12. Grupo Folclórico e Humanitário do Concelho de Sesimbra – convite do Grupo dos 
Sargaceiros da Casa do Povo de Apúlia – festa em Honra do Senhor Jesus das 
Chagas’2019 – subsídio eventual 
(SGD 2.549/20 - Vice-Presidente - Cultura) 
Deliberação:  
 
 
 

 
IV. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

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


