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Edital n.º 60/2018 - “GAP/UAAM” 

 --------- JOÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO NARCISO, PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SESIMBRA ----------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- FAZ PÚBLICO, nos termos da alínea l) do n.º 1 do art.º 19.º do Regimento deste Órgão 

Autárquico, que a Assembleia Municipal na sessão ordinária realizada no dia 15 de junho de 2018, 

tomou as seguintes deliberações: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Aprovou, por unanimidade, sob proposta da Comissão de Líderes dos Grupos Municipais, 

transitar o ponto 4 da Ordem de Trabalhos “Regulamento definitivo do Conselho Municipal de 

Segurança” para a sessão extraordinária a realizar no dia 29 de junho de 2018; ------------------------------ 

 --------- Aprovou, por unanimidade, sob proposta da Comissão de Líderes dos Grupos Municipais, 

alterar a organização da presente sessão, passando o ponto 2 da Ordem de Trabalhos “Propostas da 

15ª Assembleia Municipal de Jovens” para ponto 1 da Ordem de Trabalhos e ser apreciado e votado 

antes do Período de Antes da Ordem do Dia. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------  Deliberou por unanimidade, com a concordância dos Grupos Municipais proponentes, 

transitar, para o Período de Antes da Ordem do Dia da sessão extraordinária de 29 de junho, os 

seguintes documentos rececionados o abrigo do n.º 8 do artigo 35.º do Regimento da Assembleia 

Municipal de Sesimbra: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Saudação - Pescador de Sesimbra; -------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Saudação - Passagem da Chama da Solidariedade pelo Concelho de Sesimbra; --------------------- 

 --------- Saudação - Dia de África; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Saudação - Dia Municipal do Bombeiro;  ----------------------------------------------------------------------- 

 --------- Saudação - Auditório e Pavilhão Multiusos num único espaço; ------------------------------------------ 

 --------- Saudação - Dia Internacional da Criança / Dia Internacional das Crianças Vítimas Inocentes de 

Agressão; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Moção - Transferência de Competências; ---------------------------------------------------------------------- 

 --------- Moção - Pelo Término das Obras do Centro de Atividades Ocupacionais e Lar Residencial da 

Cercizimbra – Polo da Quinta do Conde; ---------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Moção - Discussão sobre a Eutanásia; --------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Recomendação - Coreto como entidade Cultural e Patrimonial; ----------------------------------------- 

 --------- Recomendação - Regulação do Estacionamento na Lagoa de Albufeira; ------------------------------ 

 --------- Recomendação - Remoção da propaganda eleitoral; -------------------------------------------------------- 

 --------- Recomendação - Realização de Sessão Temática: Pelo Direito a um Final de Vida com 
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Dignidade; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Recomendação - Apoio Animal. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Ponto 1 da Ordem de Trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Propostas aprovadas pela 15.ª Assembleia Municipal de Jovens ---------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade e aclamação, após a leitura das propostas 

pelos lideres de bancada das escolas participantes, recomendar à Câmara que considere as Propostas 

aprovadas na 15ª edição da Assembleia Municipal de Jovens cujo tema central é “PATRIMÓNIO, 

CULTURA, FUTURO – A Noss@ Identidade Cultural” e que analise a sua pertinência e inclusão no 

Orçamento para 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Deliberou ainda remeter à Câmara Municipal os cinco AMJProjetos 2018, aprovados na 15ª 

assembleia municipal de jovens, para efeitos de financiamento global de 5000€ por parte da Câmara 

Municipal, cabendo a cada Agrupamento de Escolas do Concelho 1000€ para desenvolver e concretizar 

o seu projeto.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Os AMJProjetos 2018 abarcaram as seguintes propostas:--------------------------------------------------- 

 --------- Escola Básica 2,3 Navegador Rodrigues Soromenho - Levar a cabo uma iniciativa de recuperação 

de um património material, do concelho, que se encontre menos preservado, com trabalho de jovens da 

EBNRS. “Quem somos nós sem o Património”. --------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Escola Básica Integrada da Boa Agua - Encenação de lendas de Sesimbra para os alunos 1.º ciclo 

do concelho pelo grupo de Teatro da EBIBA “Gota d’Agua”. ---------------------------------------------------------- 

 --------- Agrupamento de Escolas de Sampaio - Adquirir equipamento para um quiosque interativo. 

“Interage com o património”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Escola Básica 2,3/S Michel Giacometti – Aquisição de equipamento de som e musical para a 

banda do Agrupamento “A música também é património”.----------------------------------------------------------- 

 --------- Escola Básica Integrada da Quinta do Conde - Recriação de lendas: construção de um painel 

alusivo às lendas do Cabo Espichel a colocar no local e que seja visível aos visitantes. ------------------------  

 --------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Aprovou, por unanimidade, o Voto de Pesar com o título “Falecimento de António Arnaut”, cujo 

teor se passa a transcrever, e guardou um minuto de silêncio em sua memória: ------------------------------- 

 --------- “António Duarte Arnaut, nascido na Cumeeira, Penela, distrito de Coimbra, em 28 de janeiro 

de 1936, faleceu no passado dia 21 de maio de 2018, aos 82 anos. ----------------------------------------------- 

 --------- Advogado, poeta e escritor, António Arnaut foi ministro dos Assuntos Sociais no II Governo 
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Constitucional, Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano e foi agraciado com o grau de Grande-Oficial 

da Ordem da Liberdade e com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade. ----------------------------------------------- 

 --------- A vida de António Arnaut é um exemplo de entrega e dedicação à causa da Liberdade, da 

Democracia e de defesa dos direitos sociais para todos os cidadãos, que teve como paradigma o seu 

papel fundamental na criação do Serviço Nacional de Saúde, em 1979, de que foi, muito justamente 

considerado o “pai”, na sua batalha constante por serviços públicos de qualidade. O SNS português é, 

ainda hoje, uma referência e um caso de sucesso estudado internacionalmente.Grande resistente e 

combatente antifascista, António Arnaut envolveu-se desde jovem na oposição ao Estado Novo e 

participou na comissão distrital de Coimbra da candidatura presidencial de Humberto Delgado. Foi um 

dos participantes na reunião fundadora do Partido Socialista, em abril de 1973, dando sentido à 

intervenção política que mantinha já há vários anos. Em 2016, o 21º Congresso Nacional do Partido 

Socialista consagrou-o, por aclamação, como Presidente Honorário do partido. ------------------------------ 

 --------- António Arnaut serviu o país e os valores em que acreditava com um entusiasmo que 

contagiava todos que tinham a possibilidade de o conhecer, entusiasmo esse que manteve até ao fim 

dos seus dias. A sua voz e os seus conselhos permanecerão como uma referência a todos os defensores 

da Liberdade e da Democracia, sendo esse o seu legado para as futuras gerações. -------------------------- 

 --------- Por estes motivos, a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida a 15 de junho de 2018, 

manifesta o seu mais profundo pesar pela morte de António Arnaut e transmite a todos os familiares 

e amigos as suas mais sentidas condolências. --------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Dar conhecimento:  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Familiares; Assembleia da República; Camara Municipal de Sesimbra; Juntas e Assembleias da 

freguesia do Concelho de Sesimbra; Partido Socialista; Comunicação social local e regional.” ------------ 

 --------- Aprovou por unanimidade a seguinte Saudação sob o tema “ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

JOVENS” (Um projeto criativo e inovador de participação jovem na vida local) ---------------------------------- 

 --------- “A atividade da assembleia municipal de jovens que comemora no presente ano letivo a sua 

15ª edição tem sido dinamizada pelas escolas, professores e jovens, e hoje é certamente muito grato 

admitir que globalmente é reconhecida pelo seu dinamismo, criatividade e inovação. --------------------- 

 --------- Ao longo do ano, decorrem várias iniciativas que contribuem para o seu sucesso, como é o 

caso do “Eleito por um dia” que pretende privilegiar o relacionamento entre as instituições públicas e 

os jovens, e apoiar a sua formação enquanto cidadãos, o qual tem merecido total apoio por parte dos 

eleitos - Presidente da Câmara, os Presidentes das 3 Juntas de Freguesia e a Presidente da Assembleia 

Municipal - que se disponibilizaram em acolher os jovens e a partilhar o seu dia de trabalho. ------------ 
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 --------- O Projeto que pretende criar uma aproximação entre os (as) jovens do concelho e os órgãos 

autárquicos, através da participação direta na realização duma sessão de assembleia municipal, na 

qual desempenham todas as funções inerentes ao seu funcionamento, desde a direção dos trabalhos, 

através da Mesa eleita entre os (as) líderes, a constituição das respetivas bancadas escolares e a 

apresentação, debate e votação de propostas, até à presença do público igualmente assumida pelos 

alunos (as), constitui uma verdadeira experiencia de responsabilidade cívica. -------------------------------- 

 --------- Por tudo isto é possível afirmar que este projeto é de grande importância para a formação dos 

mais novos ao sensibiliza-los para o seu papel de cidadãos intervenientes na comunidade.--------------- 

 --------- Igualmente a criação do AMJ-Projeto veio consolidar uma natural aspiração que resulta da 

concretização de uma proposta apresentada por cada “bancada escolar”, face ao financiamento 

previsto para a sua obra.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Este espírito formativo, a que está subjacente o projeto da assembleia municipal de jovens, 

tem merecido dos respetivos professores um carinho especial, mas também grande disponibilidade e 

capacidade de mobilização dos alunos para a concretização deste projeto, tendo presente a 

abordagem do tema central que anualmente pretende motivar alunos, para um maior conhecimento 

e debate sobre as diferentes matérias.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Neste quadro, e integrado no Ano Europeu do Património Europeu, o tema central da 15ª 

edição, PATRIMÓNIO, CULTURA, FUTURO – A Noss@ Identidade Cultural, foi deveras enriquecedor, 

quer pelo conhecimento aprofundado sobre o Património Sesimbrense, quer pela criatividade e 

sentido de oportunidade na apresentação de propostas concretas tendo em vista a sua valorização, 

local, regional e até nacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Acreditamos que na dinâmica dos professores que têm acompanhado este projeto junto das 

escolas e dos jovens sesimbrenses, é reconhecido o seu mérito, dedicação e capacidade formativa na 

promoção da formação destes “jovens-eleitos” que nos ajudaram a construir um concelho melhor. --- 

 --------- A assembleia municipal de Sesimbra, reunida a 15 de junho, saúda as escolas do concelho que 

têm participado no projeto, os/as professores que o dinamizam, e os/as jovens-eleitos pela 

participação e entusiasmo com que assumem esta vivencia cívica tão importante à sua formação.”---  

 --------- Dar conhecimento: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Câmara Municipal de Sesimbra; Juntas e Assembleias de Freguesia do Concelho de Sesimbra; 

Agrupamentos de Escola do Concelho de Sesimbra; Professores participantes no Projeto da 15ª AMJ; 

Patrocinadores da AMJ; Área Metropolitana de Lisboa; Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República; Comunicação social local, regional e nacional.” ----------------------------------------------------------  
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 --------- Aprovou por unanimidade a seguinte Recomendação à Câmara Municipal de Sesimbra com o 

título “Melhoria das Condições da Rua Rio Guadiana, na Boa Água - Quinta do Conde”: ---------------------- 

 --------- Tendo como objetivo fundamental o bem-estar e a segurança das pessoas e bens, a 

Assembleia Municipal passa a expor o seguinte:  ----------------------------------------------------------------------- 

 --------- 1. Considerando o esforço que tem sido feito nas várias frentes, na Freguesia da Quinta do 

Conde;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- 2. Considerando a boa vontade dos Executivos, passados e presente, de tentarem resolver as 

situações que nem sempre tiveram uma boa iniciação, como é do conhecimento geral; ------------------- 

 --------- 3. Considerando que existirão projetos elaborados para melhorar algumas situações; ----------- 

 --------- 4. Considerando que já noutras ocasiões foram apresentadas possíveis alterações a obras 

/vias em utilização há vários anos; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 5. Tendo em conta as várias intervenções quer a nível de acessos, terraplanagens efetuadas 

até com a colaboração das Forças Armadas, continuam por resolver algumas lacunas existentes na 

Rua Rio Guadiana (Boa-Água, Quinta do Conde), no que diz respeito a: ----------------------------------------- 

 --------- a) Controlo da velocidade; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- b) Alargamento da Via; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- c) Estacionamento; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- d) Fixação dos contentores do Lixo. ------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- 6. Os factos que levam a colocar estas situações são motivados por a referida via não estar a 

corresponder às expectativas dos moradores, ao ter em funcionamento dois sentidos de circulação e 

só existir um passeio, e não estar garantido o estacionamento em segurança; ------------------------------- 

 --------- 7. Em horas de ponta, a maior parte dos moradores da Quinta do Peru, utiliza esta via por a 

mesma dar acesso à Rotunda junto ao Supermercado Modelo que permite melhor acesso à EN 10, 

alternância com a entrada em Negreiros que é muito difícil e morosa, bem como à continuada 

degradação do pavimento; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 8. A velocidade utilizada na via que, à primeira vista, poderá ser considerada excessiva, 

dificultando a entrada e saída dos estacionamentos privados e falta de espaço para estacionar na via 

pública;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- 9. Em dias de condições atmosféricas mais adversas, os oito contentores de lixo existentes, 

tombam e ocupam a via ou os terrenos anexos que servem presentemente de estacionamento e 

atividades desportivas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 10. Face ao exposto, após discussão em sede da Comissão de Transportes, Mobilidade e 
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Segurança, onde foram prestados esclarecimentos por parte da Câmara Municipal através do Sr. 

Vereador Sérgio Marcelino, a Assembleia Municipal recomenda à Câmara Municipal que: --------------- 

 --------- a) tendo em consideração a existência de projetos que, embora bem planeados para resolver o 

conjunto destas questões, poderão não ser executados de imediato por, em alguns casos, estarem 

dependentes de financiamento e de autorizações necessárias; ----------------------------------------------------- 

 --------- b) sejam analisadas as situações acima descritas e que, no mais curto espaço de tempo 

possível, seja dada prioridade às medidas mais simples e de fácil implementação, que possam 

melhorar a situação existente, nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------ 

 --------- • a sinalização dos limites de velocidade e eventual colocação de lombas redutoras de 

velocidade; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- • a pavimentação da Rua António Sérgio e colocação de duas passadeiras desniveladas; ------ 

 --------- • a fixação dos contentores do lixo, tanto na Rua Rio Guadiana como na Rua António Sérgio; 

 --------- • que sejam feitos esforços para que, num futuro próximo, seja alargada a Rua Rio Guadiana, 

prevendo estacionamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Dar conhecimento à Câmara Municipal, às Juntas e Assembleias da Freguesia do Concelho de 

Sesimbra, órgãos de comunicação social local e regional.” ---------------------------------------------------------- 

 --------- Deliberou por unanimidade, com a concordância do Grupo Municipal proponente, baixar à 

Comissão Sociocultural, a Recomendação com o título “Implementação do Conselho Municipal de 

Juventude em Sesimbra”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AOS CIDADÃOS ------------------------------------------------------- 

 --------- Neste Período intervieram os seguintes Cidadãos: ------------------------------------------------------------ 

 --------- Victor Louro sobre comportamento inapropriado da Câmara em assunto de segurança / perigo 

de incêndio; José Carlos Dias sobre assuntos relacionados com a Lagoa de Albufeira; Adelaide Silva sobre 

o Mercado Municipal de Sesimbra. Todas as questões colocadas foram respondidas pelo Presidente da 

Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA (continuação) ------------------------------------------------------------------- 

 --------- 2º Ponto da Ordem de Trabalhos --------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Apreciação da Atividade Municipal ------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Sobre este assunto foram feitas avaliações sobre a atividade municipal e solicitados 

esclarecimentos à Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 3º Ponto da Ordem de Trabalhos --------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 1ª Revisão ao Orçamento de 2018 e 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano – Plano Plurianual 
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de Investimentos, ano 2018 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal, 

aprovar a 1ª Revisão ao Orçamento de 2018 e a 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano – Plano 

Plurianual de Investimentos, ano de 2018, conforme consta no respetivo processo. -------------------------- 

 --------- Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 

de estilo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sesimbra, 18 de junho de 2018. 

O Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, 

 

 

João Francisco da Conceição Ribeiro Narciso. 


